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VOORWOORD

Waarom dit boek?

De vraag naar kwaliteit in de zorg is misschien wel de directe aanlei-

ding geweest voor het schrijven van dit boek. Kwaliteit als instrument 

om grip te krijgen op processen als vraaggericht werken en zelfstu-

ring. Want die processen zagen en zien we als essentieel om cliënten 

te kunnen bieden waar ze recht op hebben. Eind vorige eeuw zagen 

we ons, net als andere zorginstellingen, ook bij Estinea voor de uitda-

ging gesteld om een visie werkelijkheid te maken. Om volwaardig 

burgerschap te realiseren via vraaggericht werken bij de ondersteuning 

van cliënten. Daarvoor leek toen en bleek ook achteraf zelfsturing van 

de medewerkers het aangewezen instrument.

Vanaf het begin heerste de overtuiging dat de capaciteiten en moge-

lijkheden van cliënten en van de eigen medewerkers het uitgangspunt 

van het hele proces moesten zijn. Om de mogelijkheden, de creativi-

teit en de inzet van cliënten en professionals optimaal te benutten, 

moesten ze de ruimte krijgen. Die ruimte is ze geboden en die hebben 

ze genomen. 

Maar direct rezen vragen als: Hoe controleren we dat proces en hoe 

maken we transparant wat we doen, binnen de organisatie, maar ook 

naar cliënten, verwanten, fi nanciers en de overheid? Daarvoor zijn 

instrumenten ontwikkeld die tegelijkertijd konden worden gebruikt 

voor de HKZ-certifi cering. 

Om het potentieel van de eigen mensen optimaal te benutten, hebben 

we gebruik gemaakt van externe adviseurs op zowel zorginhoudelijk 

als organisatorisch gebied. Met hen zijn we een proces ingegaan van 

enkele jaren. Een proces dat stap voor stap is verlopen en doorlopend 

moest worden bijgesteld, maar waarbij visie en doelstelling nooit ter 

discussie hebben gestaan.
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Dit proces hebben we mogen doorlopen met middelen die ons door 

de maatschappij ter beschikking zijn gesteld. Daarom is het niet meer 

dan vanzelfsprekend dat de maatschappij van onze ervaringen kan 

profi teren, van onze fouten kan leren. 

Dat is dan ook nadrukkelijk het doel van deze publicatie. Dat u als 

lezer profi teert van wat wij hebben ervaren. Beschouw dit boek niet 

als een leerboek dat methoden voorschrijft. Ga geen processen klak-

keloos kopiëren, maar kijk wat u kunt gebruiken voor de ontwikke-

ling van uw denken over zorg en ondersteuning van mensen met een 

beperking of voor de ontwikkeling van de organisatie waar u werkt. 

De instrumenten, die we voor een belangrijk deel zelf hebben ontwik-

keld, stellen we u graag ter beschik  king via de cd-rom achter in het 

boek. 

Estinea
Aalten
November 2006
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INLEIDING

In dit boek wordt een veranderingsproces beschreven van een zorg-

organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De beschre-

ven veranderingen hebben zich afgespeeld in de Achterhoek en 

Twente in de periode van 1998 tot 2006. Het is een veranderingsproces 

geweest waarbinnen een hiërarchische structuur werd omgevormd 

tot een organisatie die bestaat uit teams die werken vanuit de princi-

pes van zelfsturing. In hetzelfde proces groeide deze organisatie van 

een traditionele aanbodgerichte manier van werken naar een organi-

satie die vraaggerichte ondersteuning biedt aan mensen met een 

verstandelijke beperking. Juist door de beide parallelle veranderings-

processen is de organisatie in staat gebleken adequaat in te spelen op 

de wisselende en zich ontwikkelende behoeften van cliënten.

Al bij aanvang leefde het idee dat veranderingen binnen de zorg- en 

dienstverlening samen moesten gaan met een verandering in de 

manier van organiseren en aansturen van de organisatie. Deze beide 

processen hebben elkaar versterkt en uiteindelijk geleid tot de huidige 

organisatie.

Achteraf durven we de stelling aan dat echte vraaggerichte zorg en 

ondersteuning het beste te realiseren is binnen een organisatie die 

werkt vanuit de principes van zelfsturing. Scherper geformuleerd: 

‘Geen vraaggerichte zorg en ondersteuning zonder zelfsturing’.

Tevens is gebleken dat een platte organisatie die werkt vanuit de prin-

cipes van zelfsturing binnen de zorg wel degelijk mogelijk is.

Hoe dan? Dat kunt u lezen in dit boek.

In deel 1 maakt u kennis met de organisatie waar het veranderings-

proces zich heeft afgespeeld en wordt een korte beschrijving gegeven 

van de veranderingen.
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In deel 2 treft u een uitgebreide omschrijving aan van de huidige orga-

ni satie met daarbinnen de meest belangrijke kenmerken uitgesplitst 

naar organisatie en zorg.

Deel 3 van het boek bestaat uit een opsomming van de ondersteunende 

instrumenten die gedurende het veranderingsproces zijn ontwikkeld 

en geïmplementeerd. Instrumenten die stuk voor stuk noodzakelijk 

zijn gebleken om de organisatie goed te laten functioneren.

Deze instrumenten zijn ingedeeld in drie categorieën:
1.  Instrumenten ten behoeve van de voortgangsbewaking van de 

organisatie op teamniveau.
2.  Instrumenten ter bewaking van de kwaliteit van de samen werking 

binnen het team en van de individuele kwaliteiten van de medewerker.
3.  Instrumenten ter bewaking van de kwaliteit van de zorgverlening.

Op de bijgeleverde cd-rom vindt u de complete uitwerkingen van deze 

instrumenten. Deze instrumenten zijn vrij te gebruiken, mits voorzien 

van bronvermelding.

Deel 4 tenslotte bestaat uit een terugblik. Ervaringen van medewer-

kers, cliënten en verwanten geven een reëel beeld van de valkuilen en 

succesfactoren zoals die zich in bijna tien jaar hebben voorgedaan.

Waar deel 1, 2 en 4 een beeld geven van de veranderende situatie bij 

een concrete organisatie functioneert deel 3 vooral als een naslag-

werk. Uiteraard kunt u ook dit deel integraal lezen, maar noodzake-

lijk is dat niet. Overigens is ook het boek als geheel bedoeld als een 

praktijkboek. Een boek dat de praktijk van een proces beschrijft en 

dat ook in de dagelijkse praktijk van de lezer regelmatig kan worden 

gebruikt.

Hans Bax
Nico den Hollander
Walter van Limpt
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HOOFDSTUK 1

Estinea, 
een gewone zorginstelling 
in een veranderende wereld 
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1.1  Introductie Estinea

Een korte introductie van Estinea schetst de situatie waarin de veran-

deringen in organisatie en zorgverlening hebben plaatsgevonden. Net 

zoals bij heel veel collega-instellingen speelde ook bij Estinea nog een 

fusie en werd in 2005 ook nog een kwaliteitscertifi caat behaald. De 

organisatie is dus in alles een doorsnee Nederlandse zorginstelling 

gebleken. 

Estinea is een ISO/HKZ gecertifi ceerde organisatie voor zorg- en dienst-

verlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de 

Achterhoek en Twente. Dagelijks wordt uitvoering gegeven aan zo’n 

850 zorgarrangementen die zijn afgesloten met individuele cliënten 

en/of hun verwanten. Ongeveer 600 medewerkers zijn bij Estinea in 

dienst. Daarnaast zijn nog 150 vrijwilligers actief. De zorg wordt 

verleend op circa 50 verschillende locaties. De dienstverlening richt 

zich op wonen, werken en vrije tijd. Estinea wil de woon- en leefsituatie 

van mensen met een verstandelijke beperking verder verbeteren en 

kan aan vrijwel elk verzoek om zorg of ondersteuning tegemoetkomen, 

variërend van (intensieve) 24-uurs zorg tot begeleid zelfstandig wonen, 

thuisbegeleiding en tijdelijke opvang (o.a. logeren).

De voorlopers van Estinea waren de Stichting Tehuizen en Dagverblij-

ven voor gehandicapten (STD) en De Slaaborg. De STD is in 1966 opge-

richt. Eind jaren zestig werd het eerste dagactiviteitencentrum geopend 

en in 1970 werd het eerste gezinsvervangende tehuis in gebruik geno-

men. STD kende sindsdien een gestage ontwikkeling en uitbreiding. 

Midden jaren negentig beheerde STD een groot aantal verschillende 

woonvoorzieningen en een drietal dagverblijven. Sinds 1994 was De 

Slaaborg actief in Aalten en omgeving, hetzelfde werkgebied als STD. 

Als onderdeel van de ’s Heerenloo Zorggroep beheerde en exploiteerde 

ook de Slaaborg woon- en dagopvangvoorzieningen voor mensen met 

een (ernstige) verstandelijke beperking in Aalten.

Al bij de oprichting van De Slaaborg in 1994 was duidelijk dat zowel 

de visie op zorg als de achtergronden en principes van beide instel-

lingen gelijk waren en dat bovendien het zorgaanbod goed op elkaar 
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aansloot. Vanaf 1998 zijn dan ook de mogelijkheden tot samenwer-

king onderzocht en direct in de praktijk gebracht. Dat bleek een 

goede weg. Doelstellingen op het gebied van effi ciëntere en effectie-

vere zorgverlening bleken al direct ruimschoots te worden gehaald.

Het samenwerkingsproces intensiveerde zich snel en leidde tot een 

complete integratie waarbij de rechtspersonen De Slaaborg en STD 

per 1 januari 2003 zijn opgegaan in Estinea. Est staat voor oost, het 

gebied waarin de organisatie actief is. Nea verwijst naar de nieuwe 

organisatie, maar ook naar de continue vernieuwing in de zorg en 

dienstverlening die wordt nagestreefd, aansluitend op maatschappe-

lijke ontwikkelingen en het toenemend zelfbewustzijn van cliënten.

1.2  Visie op zorg

De zorgvisie van een organisatie bepaalt in belangrijke mate de manier 

waarop zorg en ondersteuning wordt geboden. Die visie staat niet op 

zichzelf, maar is afhankelijk van algemeen geldende opvattingen in 

de maatschappij. Die opvattingen veranderen in de loop van de tijd 

en ook een zorgvisie is dus aan veranderingen onderhevig. In deze 

paragraaf schetsen we kort de veranderingen in zorgvisie zoals die 

zich in de maatschappij hebben voorgedaan en die uiteindelijk ook 

geleid hebben tot het veranderingsproces zoals dat zich binnen Estinea 

heeft voltrokken.

Vroeger lag de nadruk vooral op het verzorgen en verplegen van 

patiënten. Dit wordt het medisch model genoemd. Daarna hebben we 

de tijd gehad waarin de aandacht uitging naar het ontwikkelen en 

trainen van bewoners (of pupillen); het ontwikkel- en normalisatie-

model. Tegenwoordig richten zorgverleners zich steeds vaker op het 

ondersteunen van mensen bij het vorm en inhoud geven aan hun 

eigen leven; het ondersteuningsmodel. De achtereenvolgende aandui-

dingen ‘patiënten’, ‘pupillen’ en ‘mensen’ voor diegenen die zorg en 

ondersteuning nodig hebben, spreken in dit verband zelf overigens 

ook al boekdelen.
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Patiënt, laat mij 

voor u zorgen.

Pupil, bij ons zul je 

het goed hebben.

Wat kan ik voor 

je doen?

Vroeger Jaren 7O Nu
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Binnen het medisch model werden mensen met een beperking gezien 

als patiënten die men graag wilde genezen en die in ieder geval 

verzorgd moesten worden. De directeur van een instelling was een 

arts en men noemde hem dan ook geneesheer-directeur. Instellingen 

vormden in die tijd aparte gemeenschappen, vaak letterlijk aan de 

rand van de lokale samenleving. De ‘patiënten’ verbleven hier 24 uur 

per dag, 7 dagen per week, vaak tot het einde van hun leven. Segregatie 

was de boodschap. Er werden dus aparte werelden gecreëerd voor 

bijzondere mensen. Iedere beperking resulteerde in een eigen wereld. 

Voor blinden was er een aparte voorziening, voor doven, voor ouderen, 

voor zwakzinnigen enz. De verzorgenden of verpleegkundigen hadden 

tot taak goed te zorgen voor de patiënten (de aanduiding voor mensen 

met een lichamelijke beperking) of bewoners (mensen met een verstan-

de lijke beperking).

Medisch model binnen Estinea
Het medisch model heeft binnen Estinea maar een beperkte invloed 
gehad. Wel wordt de geschiedenis van één van de fusiepartners, 
De Slaaborg, gekenmerkt door een grote intramurale organisatie 
die ontstaan is ten tijde van het medisch model.

In de jaren zestig en zeventig deed zich langzaam een verandering 

voor. De kijk op mensen met een beperking veranderde. Ze werden 

niet langer gezien als patiënten, maar als mensen met hun eigen 

specifi eke mogelijkheden en wensen. De nadruk in de zorg kwam 

daardoor te liggen op het ontwikkelen, trainen of in ieder geval in 

stand houden van aanwezige mogelijkheden en eventueel het aanleren 

van nieuwe vaardigheden. Er was veel aandacht voor het activeren 

van bewoners. Daarvoor werden uitgebreide programma’s ontwikkeld. 

Het was ook de periode waarin geprobeerd werd zo gewoon mogelijke 

woonsituaties te verwezenlijken. Deze normalisatiegedachte ontwik-

kelde zich in Nederland vreemd genoeg voor het belangrijkste 

gedeelte binnen bestaande instellingen. Toch ontstonden in diezelfde 

tijd ook de eerste aanleunwoningen, gezinsvervangende tehuizen, 

sociowoningen en activiteitencentra. De poorten van de instellingen 

gingen open en de eerste mensen met een beperking begonnen gebruik 



-  16

te maken van voorzieningen in de ‘gewone’ samenleving. Sommigen 

gingen zelfs in die samenleving wonen. De integratie van mensen 

met een beperking in de samenleving kwam voorzichtig op gang.

Ontwikkel- en normalisatiemodel binnen Estinea
De integratiegedachte kwam al voorzichtig tot uiting in de zorgvisie 
zoals Estinea die in de jaren 80 formuleerde: “Het gezinsvervangend 
tehuis stelt zich ten doel door in principe duurzame huisvesting, 
verzorging en agogische begeleiding van gehandicapten de zelf-
standigheid en de sociale redzaamheid van de gehandicapten te 
bevorderen en te behouden en de gehandicapten te betrekken bij 
het dagelijks leven in stad of dorp.”

Vanaf de jaren negentig zien we een ontwikkeling op gang komen die 

het mogelijk wil maken dat mensen met een beperking een zo gewoon 

mogelijk leven leiden. Onder meer door ze de mogelijkheid te bieden 

op allerlei gebieden gewoon mee te functioneren in de reguliere 

samenleving. Uitgangspunt is steeds meer de individuele persoon die 

met de nodige ondersteuning gebruik maakt van gewone voorzieningen 

in de samenleving. De cliënt wordt burger met dezelfde rechten en 

dezelfde plichten als alle andere burgers. Het beleid is gericht op 

inclusie. In de ideale situatie stelt de samenleving zich steeds meer 

open voor alle mensen, met en zonder beperking. Dus geen aparte 

werelden meer voor mensen met beperkingen maar één samenleving 

voor alle burgers, zonder onderscheid. De Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) is mede gebaseerd op deze inclusie gedachte. 

Juist ook in deze jaren voltrekt zich de verdere individualisering van 

de zorg, onder meer vanuit de redenering ‘wie betaalt, bepaalt’. Dit 

wordt onder andere zichtbaar in de invoering van het persoonsgebon-

den budget (PGB) en het werken met individuele zorg- en ondersteu-

ningsplannen. Onder invloed van deze veranderingen ontwikkelt 

zich in diezelfde periode een belangrijke verschuiving in de vraag van 

cliënten. Lag in het verleden de nadruk sterk op de kwaliteit van zorg, 

nu komt daar als minstens zo belangrijk aandachtspunt bij: de kwali-

teit van bestaan van cliënten. Het inzicht rijpt dat veel mensen met 

een beperking zelf heel goed kunnen bepalen wat ze wel en niet willen 
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in hun leven. Zij geven zelf invulling aan de kwaliteit van hun bestaan 

en hebben daar hoogstens wat ondersteuning bij nodig. Natuurlijk 

blijven er mensen met een beperking die minder of helemaal niet in 

staat zijn om er zelf voor te zorgen dat hun bestaan een zo hoog 

mogelijke kwaliteit heeft. Zij zijn daardoor veel afhankelijker van 

anderen. De mate waarin iemand ondersteuning nodig heeft, verschilt 

dus van mens tot mens. Dat hangt samen met ieders beperkingen in 

het psychisch en/of lichamelijk functioneren, het ontbreken van moge-

lijk heden, tekorten in het maatschappelijk functioneren, persoon-

lijke factoren als leeftijd, geslacht, opleiding, sociale achtergrond, 

karakter en levensstijl, maar ook omgevingsfactoren als cultuur, 

normen en waarden, natuur, persoonlijke omgeving en politieke 

factoren. Dit inzicht leidt dus onontkoombaar tot de noodzaak van 

individuele ondersteuningsplannen. Zorgverlening aan en ondersteu-

ning van mensen met een verstandelijke beperking is daarom per defi -

nitie maatwerk. 

Ondersteuningsmodel binnen Estinea
De zorgvisie zoals die in 1999 door Estinea werd geformuleerd, 
is gebaseerd op het ondersteuningsmodel: “Mensen met een 
(verstandelijke) handicap zijn gewoon burgers van onze samenleving. 
Ieder mens is uniek en heeft mogelijkheden maar ook beperkingen. 
Begeleiden, leren, opvoeden en (tijdelijk) ondersteunen zijn de ons ter 
beschikking staande instrumenten om de ander in staat te stellen het 
eigen leven zoveel mogelijk zelf vorm te geven.
De zorg- en dienstverlening is erop gericht de leef- en woonomstandig-
heden van de mens met een (verstandelijke) handicap naar zijn keuze 
te organiseren en hem zoveel mogelijk in staat te stellen een eigen 
plaats in de samenleving in te nemen, een zoveel mogelijk zelfstandig 
leven te leiden. Het accent zal daartoe in de zorg- en dienstverlening 
meer moeten liggen op ‘zorgen dat’ dan op ‘zorgen voor’.”

En in het ondernemingsplan 2006 – 2009 zegt Estinea het zo:

“Mensen met een verstandelijke beperking verschillen niet principieel 
van andere mensen. Dat betekent dat zij precies dezelfde rechten 
hebben om hun eigen leven vorm te geven. Estinea ondersteunt 
mensen met een verstandelijke beperking om ondanks die beperkingen 
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toch hun eigen keuzes te kunnen maken en om zoveel mogelijk 
zelfstandig te kunnen leven, passend bij het niveau van functioneren. 
Iedere cliënt bewandelt daarin zijn eigen weg, met eigen relaties met 
de maatschappij in al zijn geledingen. Die eigenheid van iedere cliënt 
bepaalt dat ook ieder ondersteuningstraject principieel uniek is, met 
zijn eigen dwarsverbanden en sociale netwerken. Estinea ontwikkelt 
zich daarom van een zorgaanbieder tot een cliëntenondersteuner. 
Daarbij werken we volgens het principe ‘gewoon waar het kan, 
specifi ek waar het moet’.”

Relevant voor de ontwikkelingen bij Estinea en haar verhouding tot 

de maatschappelijke omgeving is het volgende: waar vroeger maat-

schappelijke opvattingen bepalend waren voor de visie op zorg van de 

organisatie, spreekt Estinea nu uit dat zij de lokale samenleving gelei-

delijk wil veranderen om maximale integratie van haar cliënten te 

bewerkstelligen. Hierbij wordt met kleine stapjes gewerkt die hele-

maal afhankelijk zijn van de mogelijkheden en wensen van de cliënt.

1.3  Ontwikkelingen in het denken over de organisatie

Niet alleen de visie op zorg veranderde de afgelopen decennia ingrij-

pend. Ook de manier waarop we nu aankijken tegen organisaties en 

de plaats van medewerkers daarin zijn niet meer wat ze vroeger 

waren. Die veranderende inzichten zijn ook cruciaal geweest voor de 

organisatieveranderingen zoals die in een periode van een paar jaar 

binnen Estinea tot stand zijn gebracht.

Tot in de jaren vijftig domineerde een tweetal benaderingen het 

denken over het inrichten van bedrijven en organisaties. Het Scientifi c 

Management van Taylor benadrukte vanaf ca. 1920 vooral de techniek 

van het organiseren. De daarop volgende Human Relations beweging 

richtte zich na de tweede wereldoorlog vooral op de menselijke factor. 

In de loop van de jaren vijftig bleken deze twee benaderingen beide 

te eenzijdig en daarom niet te voldoen. Op basis van het inmiddels 

beroemde onderzoek van het Engelse Tavistock-instituut werd gecon-

stateerd dat zowel technische als sociale aspecten de prestatie van 
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een organisatie bepalen. Uit deze onderzoeken is de zogenaamde 

socio-technische benadering voortgekomen die uitgaat van groepen 

met gezamenlijke verantwoordelijkheden. Het is deze stroming die 

de boodschap uitdraagt dat in een arbeidsorganisatie aandacht voor 

sociale aspecten niet per se onverenigbaar is met eisen van doelmatig-

heid en effi ciëntie. Processen zijn zodanig in te richten dat een harmo-

nie wordt bereikt tussen het technische productiesysteem en het soci-

ale systeem van de organisatie. Kernwoorden zijn taakverbreding en 

taakverrijking. Taakverbreding beoogt de arbeidstaken meer complex 

te maken en op die manier boeiender voor degene die ze uitvoert. 

Taakverrijking betekent dat de medewerker meer eigen verantwoor-

delijkheid krijgt voor de manier waarop hij zijn taken uitvoert. Zowel 

taakverbreding als taakverrijking zijn bij Estinea belang rijke factoren 

gebleken binnen de nieuwe organisatiestructuur.

Sinds de jaren negentig zien we de aandacht voor externe factoren bij 

organisaties toenemen. Humanisering van de arbeid is naar de achter-

grond gedrongen ten gunste van verbetering van de kwaliteit van 

zowel de arbeid als de organisatie. In een reactie op de jaren 70 waarbij 

de (inter)menselijke factor veel aandacht kreeg, zijn we met zijn allen 

weer veel zakelijker geworden. Het accent is de laatste jaren steeds 

meer gelegd op de behoefte aan fl exibiliteit in moderne organisaties.

Dat geldt voor zorgorganisaties net zo als voor commerciële bedrijven. 

Zorgeisen zijn de afgelopen vijftien jaar ingrijpend veranderd, de 

overheid dwingt marktwerking af en de wens van de cliënt bepaalt in 

belangrijke mate de zorg- en dienstverlening. Daarom is een steeds 

groter aanpassingsvermogen van medewerkers in de zorg absoluut 

noodzakelijk geworden. Flexibiliteit is het sleutelwoord. Individuele 

cliënten moeten op maat worden geholpen en dat tegen zo laag moge-

lijke kosten.

Een aanbodgerichte zorgverlening (“Ik bepaal wat goed voor je is.”) 

veranderde naar een vraaggerichte zorgverlening (“Wat kun je en wat 

wil je? Zeg het maar, dan proberen we je te helpen om dat moge lijk te 

maken.”). Die verandering krijgt nog dagelijks meer inhoud en vraagt 

totaal andere competenties van medewerkers dan in het verleden.
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Dit alles vraagt om een organisatie waarin mensen werken die in staat 

zijn verantwoordelijkheden te dragen, ook als de organisatie zelf zich 

nog dagelijks ontwikkelt en voortdurend leert. De organisatie moet 

fl exibel kunnen reageren en mag weinig of geen afstemmingsproble-

men kennen. Daarom werd bij Estinea gekozen voor een zo plat moge-

lijke structuur waarin medewerkers in teams functioneren die werken 

volgens het principe van zelfsturing.

Normen en waarden
Dit betekent natuurlijk niet dat ieder doet wat hem of haar goed 

dunkt, integendeel. Zelfsturende teams moeten kunnen beschikken 

over richtlijnen waaraan ze hun koers en hun dagelijks handelen 

kunnen normeren. Daarom is er eerst hard gewerkt aan een visie op 

personeel en organisatie. Een visie die in eerste instantie gebaseerd is 

op de identiteit van de organisatie. Een identiteit die zijn oorsprong 

vindt in een set gedeelde normen en waarden. Die zorgen voor 

binding met de organisatie, met de cliënten en met elkaar. Ze func-

tioneren als toetsingskader om beslissingen te beoordelen en vervol-

gens blijken het krachtige hulpmiddelen om elkaar op aan te spreken. 

Nog dagelijks verschaffen ze duidelijkheid over wat medewerkers van 

elkaar mogen verwachten.

Onderstaande normen en waarden vormden het uitgangspunt aan het 

begin van het veranderingsproces naar zelfsturing:

Cliëntgerichtheid
De cliënt staat altijd centraal. Tevreden cliënten vormen de basis 

voor succes. Immers, het feit dat de cliënt Estinea kiest om hem 

of haar te ondersteunen, genereert fi nanciële mogelijkheden om 

als organisatie te kunnen blijven bestaan. Cliënttevredenheid 

moet de drijfveer zijn voor het handelen van iedere medewerker 

van Estinea. Overal en altijd. Een belangrijke taak voor managers 

is dan ook om de medewerkers aan te spreken op niet cliënt-

gericht gedrag en voorbeelden van cliëntgericht gedrag juist uit 

te dragen.
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Integriteit en respect
De manier van omgaan met elkaar, op individueel niveau en in 

de werkrelaties, wordt bepaald door integriteit en respect. Hierbij 

hoort een open, directe en transparante manier van communi-

ceren. Mensen worden aangesproken op gedrag dat niet overeen-

komt met de norm en accepteren dat ook van elkaar.

Gerichtheid op resultaat
Er zijn meetnormen vastgesteld en hierop wordt concreet ge stuurd. 

Wie onder de maat presteert, wordt daarop aangesproken maar 

aan de andere kant krijgen individuele medewerkers of teams 

die buitengewoon presteren daarvoor ook de erkenning die ze 

verdienen. Ze functioneren als voorbeeld voor anderen.

Betrokkenheid en vertrouwen
Betrokkenheid bij Estinea is essentieel om goed te kunnen func-

tioneren. Visie, missie en de concrete doelstellingen moeten 

worden gedeeld. Scheidslijnen tussen verschillende vestigingen 

en afdelingen werden daarom uitgewist en behoorden na verloop 

van tijd dan ook tot het verleden. Vertrouwen en samenwerking 

zijn centrale begrippen geworden.

Uit deze gedeelde normen en waarden ontstond een visie op mede-

werkers en organisatie die gedurende het gehele proces van verandering 

de leidraad was.

Visie op personeel en organisatie
Estinea wil een organisatie zijn waarbinnen medewerkers zich thuis 

voelen, waar ze in staat zijn om te voldoen aan de vraaggerichte 

ondersteuning van cliënten en waar ze enthousiast zijn over de orga-

nisatie en haar dienstverlening en dat enthousiasme ook uitdragen.

Deze medewerkers werken in een lerende organisatie waar constant 

een ontwikkelingsproces plaatsvindt. Waar medewerkers hun eigen 

competenties ontwikkelen en werken in teams volgens de principes 

van zelfsturing. En waar regiomanagers een coachende stijl van leiding-

geven laten zien.
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Ter ondersteuning van zowel het management als de medewerkers is 

er een uitgebreid systeem van Human Resources Management ontwik-

keld dat gebaseerd is op onderstaande uitgangspunten.

•  De mens is kapitaal waarin geïnvesteerd moet worden en dat 

optimaal moet renderen.

• Het personeelsbeleid is geïntegreerd in het organisatiebeleid.

•  De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeels-

beleid ligt bij de regiomanager die onderdelen delegeert aan 

zijn team.

•  Er is sprake van samenhangende pakketten van personeels instru-

menten.

•  Een arbeidsrelatie is principieel en contractueel tweerichtings-

verkeer waarbij beide partijen inspanningsverplichtingen aan  gaan.

Een viertal samenhangende processen bepaalt de dagelijkse gang van 

zaken binnen de organisatie voor wat betreft het Human Resources 

Management.

1.  Selecteren van mensen met de juiste kwaliteiten. Om dat te 

kunnen realiseren zijn er hele concrete inspanningen gedaan 

om te komen tot een positieve reputatie op de arbeidsmarkt en is 

er gewerkt aan een goede introductie van nieuwe medewerkers 

en voldoende interne doorstroommogelijkheden. De ontwikke-

lingen in de zorg dwongen Estinea vervolgens ook om de talen-

ten van individuele medewerkers zodanig te ontwikkelen dat ze 

verschillende activiteiten binnen hun zelfsturende teams konden 

uitvoeren. Flexibilisering van dienstverbanden, aansluitend op 

wensen vanuit de arbeidsmarkt was een andere stap om steeds 

de juiste mensen aan de organisatie te kunnen binden.

2.   Beoordelen van mensen gericht op hun functioneren, persoon-

lijk en binnen het team. Vraaggerichte zorg brengt continu 

veranderingen met zich mee. Dat betekent dat gedragscriteria 

en competenties van medewerkers moeten meeveranderen met 

de ontwikkeling van de vraag. Dat vereist dus een continue 

herijking van mensen en processen.
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3.  Ontwikkelen van mensen gericht op hun toekomstige perfor-

mance. In een lerende organisatie leren de medewerkers mee. 

De constant veranderende zorgvragen maken het noodzakelijk 

dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en bekwamen om 

ook in de toekomst goed te kunnen blijven aansluiten op de 

gewenste kwaliteit. Hiervoor zijn instrumenten ontwikkeld, 

gericht op taakverbreding, personeelsplanning, loopbaanbeleid 

en management development.

4.  Belonen van mensen door goede en motiverende primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren.

Daarnaast is in de nieuwe organisatie ruime aandacht voor het 

kritisch beoordelen van objectieve en meetbare resultaten in relatie 

tot de inspanningen. Kosten en baten van personeelsinzet worden 

geobjectiveerd en die gegevens worden gedeeld met de betrokken 

medewerkers. Tot slot is ook de organisatieontwikkeling in de ogen 

van Estinea een kwestie van inbreng en betrokkenheid op alle niveaus. 

Communicatie en cultuur, maar ook de structurering van de organi-

satie staat of valt met de inzet van alle medewerkers binnen de orga-

nisatie.
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Hierdoor ontstaat een goed doortimmerd en samenhangend strategisch 

personeelsmanagement dat hieronder schematisch is weergegeven. 
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1.4  De veranderingen bij Estinea in chronologie

Omslag in drieën
In de tweede helft van de jaren 90 werd duidelijk dat er een omslag 

in de zorg plaats moest vinden en dat dat ook tot een organisatieaan-

passing zou moeten leiden. De langzaam veranderde maatschappelijke 

opvattingen over zorgverlening maakten concrete stappen noodzake-

lijk. Daar kwam nog bij dat er een fors fi nancieel probleem moest 

worden opgelost. Dat probleem heeft als een katalysator gewerkt. Na 

een grondige analyse van de organisatie, aangestuurd door een nieuwe 

directeur, bleken er drie ideeën te zijn waartoe de organisatieveran-

dering moest leiden.

1.  Medewerkers moeten hun zorgverlening aanpassen aan de opvat-

ting dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardige 

burgers zijn die met de juiste ondersteuning, op hun eigen 

manier, mee kunnen functioneren binnen de lokale samen-

leving.

2.  Estinea is een professionele organisatie waarbinnen iedere 

medewerker op een prettige manier het eigen werk organiseert 

en daar ook zelf verantwoordelijkheden voor draagt. Estinea is 

een zo plat mogelijke organisatie met één laag leidinggevenden 

(managers) die op een totaal nieuwe manier leiding geven aan 

teams met medewerkers die moeten leren werken volgens de 

uitgangspunten van zelfsturing.

3.  De begroting wordt transparant vastgesteld op basis van een 

gezamenlijk ontwikkelde visie en toekomstperspectief. Deze 

visie is leidend voor de verdeling van de besteedbare middelen.

Lange termijnvisie
Deze drie ideeën, dat was van begin aan duidelijk, waren niet los van 

elkaar te realiseren. De nieuwe directeur was geen ervaren zorgverle-

ner, maar juist iemand met een forse bedrijfseconomische achter-

grond. Dankzij die insteek kon de fi nanciële situatie als vliegwiel 

gaan functioneren om een marktgerichte organisatie te gaan neerzet-

ten. Waarbij markt dan gelezen moet worden als mensen die zorg en 

ondersteuning vragen en mensen die die zorg en ondersteuning 
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bieden. Om op termijn te kunnen overleven was ook een lange 

termijnvisie op die markt noodzakelijk. En die visie is dan ook de 

kurk gebleken waarop de hele verandering drijvend werd gehouden, 

ondanks de problemen die zich dagelijks voordeden, ondanks de 

tegenwind en de tegenzin die zich soms op de korte termijn open-

baarden.

De gehanteerde lange termijnvisie voor de organisatie werd gebaseerd 

op een visie op de mens. Het geloof in de eigen mogelijkheden van 

mensen, of het nu ging om medewerkers of mensen met een verstan-

delijke beperking, was de continue inspiratie in het hele proces. Geef 

mensen ruimte en verantwoordelijkheid binnen duidelijke kaders. 

Dan gaan ze zich ontwikkelen en halen ze het beste uit zichzelf naar 

boven. Anders gezegd: het is en was een kwestie van verantwoorde-

lijkheid.

De veranderingen in chronologie
Het begin van de reorganisatie lag in 1997. In het meerjaren beleids-

plan dat in dat jaar verscheen, werd binnen Estinea voor het eerst 

gesproken over zelfsturing. Ook verscheen de zorgnotitie ‘Werken 

met je handen op je rug’, waarin individuele mogelijkheden van 

cliënten en begrippen als burgerschap uitgangspunt waren. Cruciaal 

werd vervolgens om deze papieren ideeën ook in de praktijk te laten 

landen. Daarvoor was het noodzakelijk om de oude ingesleten patro-

nen rigoureus te doorbreken. De oude koninkrijkjes moesten worden 

afgebroken.

Per 1 april 1998 werd daarom de hoofdenstructuur losgelaten. Daar-

voor in de plaats kwamen vestigingsmanagers die teams gingen aanstu-

ren die moesten gaan werken volgens de principes van zelfsturing. 

Deze teams konden een beroep doen op hun eigen zorgcoaches die 

ondersteuning boden. De nieuwe structuur ging vergezeld van een 

grondige her verdeling van de beschikbare medewerkers over de woon- 

en werk locaties. Dit zorgde voor veel onrust, maar maakte iedereen 

wel duide lijk dat de dingen echt gingen veranderen. Het wegvallen 

van de bestaande groepen met hun eigen cultuur dwong iedereen 

zich te bezin nen op de toekomstige situatie. Die cultuurschok was 
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heftig, maar heeft de veranderingen wel de injectie gegeven die abso-

luut noodzakelijk was. In hetzelfde jaar 1998 werd ook de zorgplan-

cyclus ingevoerd.

De jaren 1999 en 2000 waren de jaren van het werken in en ervaren 

van de nieuwe situatie en het inventariseren van knelpunten. Die 

knelpunten vormden natuurlijk de aanleiding voor het denken over 

mogelijke oplossingen. Al snel werd duidelijk dat er op het gebied van 

toerusting van medewerkers nog een forse uitdaging lag. In 2000 

werd dan ook een uitgebreid opleidingsplan ontwikkeld. De nieuwe 

situatie deed ook de behoefte ontstaan om in beeld te krijgen of de 

zaken goed werden aangepakt. Er werd een klachtencommissie ingesteld 

en het kwaliteitstraject certifi cering MKG kwam uit de startblokken.

Het opleidingsplan werd in 2001 vastgesteld voor een periode van drie 

jaar. In hetzelfde jaar werd een begin gemaakt met de invoering van 

de functiewaardering gezondheidszorg (FWG) 3.0 en een nieuwe functie-

beschrijving in overeenstemming met de praktijk van de zelfsturing. 

Op organisatieniveau werd in dat jaar gewerkt aan het beschik baar 

krijgen en houden van managementinformatie op team- en regio-

niveau. De contouren van de nieuwe organisatie kregen in dat jaar 

langzaam vorm. Ook was 2001 het jaar waarin het intakeproces voor 

de zorg werd opgezet.

In 2002 verscheen de notitie integraal personeelsmanagement en 

werd in het verlengde daarvan de nieuwe P&O-afdeling ontwikkeld. 

De positie van de medewerkers met hun nieuwe taken en verantwoorde-

lijkheden stond dat jaar centraal en werd goed gefaciliteerd. Iedere 

locatie kreeg zijn eigen pc. Naast de modernisering van de AWBZ was 

in 2002 de opzet van de participatieraad voor cliënten een belangrijke 

mijlpaal voor de positie van cliënten en hun verwanten.

Op 1 januari 2003 fuseerden STD en De Slaaborg, die al jaren samen-

werkten en door dezelfde directeur werden aangestuurd ook daad-

werkelijk tot één organisatie onder de naam Estinea. Dat daarmee de 

slagvaardigheid van de organisatie als geheel werd vergroot, spreekt 

voor zich. Geen twee besturen meer en de mogelijkheden om daad-

werkelijk één bedrijfscultuur tot stand te brengen. Een ambitieus 

ondernemingsplan voor de jaren 2003 - 2006 werd ter hand genomen. 
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Het zorginformatiesysteem werd geautomatiseerd. Na de voorberei-

dende participatieraad werd de cliëntenraad geïnstalleerd en ook de 

pilot sociaal netwerk ging van start. Een belangrijke omslag vormde 

de positie van de zorgcoaches. Die verhuisden van de individuele 

vestigingen naar het centrale bedrijfsbureau. Hiermee werden zij 

dienstverleners die moesten worden ingehuurd als dat nodig was en 

niet vanzelfsprekend aanwezig waren als stok om op te leunen. Dit 

was een belangrijke stap om de zelfstandigheid van de teams vorm te 

geven. Veel documenten en instrumenten zagen in 2003 het licht: 

intranet, het kwaliteitshandboek, de takenmatrix voor de teams en een 

opleidingsreglement. Het MKG-traject werd afgesloten en doorgestart 

naar HKZ-certifi cering. Aan het eind van het jaar verscheen de start-

notitie competentiemanagement.

Het jaar 2004 was in veel opzichten de voortzetting van het jaar ervoor. 

Bouwen aan de organisatie. Werken aan documenten als het producten-

boek, de herziening van het kwaliteitshandboek en de ontwikkeling 

van verschillende protocollen. Notities verschenen over ‘wat is een 

zelfsturend team?’, ‘wat is de ideale teamgrootte?’ De primus inter 

pares (PIP-er) werd binnen de teams geïntroduceerd. Opleidings- en 

stagebeleid, arbobeleid en de verantwoordelijkheid van de teams 

daarin kregen concreet vorm. Alle ruimte was er ook voor evaluatie 

en inspraak. De cliëntenmedezeggenschap werd geëvalu eerd, wat in 

2005 resulteerde in vernieuwd beleid. Ook vond in 2004 een mede-

werkerstevredenheidsonderzoek plaats. Een mooi moment om terug 

te kijken op de hectiek van de jaren ervoor en daaruit lessen te trekken 

voor de toekomst. Alle medewerkers ontvingen in 2004 een training 

sociaal netwerk en eigen initiatiefmodel.

Na de cultuurschok van 1998 en de fusie van 2003 was 2005 een 

volgende mijlpaal. Het jaarplan 2005 verscheen dan ook onder de titel 

‘Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door’. De stafdiensten 

van het bedrijfsbureau werden vervangen door taakgroepen. Taak-

groepen die ook moesten gaan werken volgens de principes van zelf-

sturing. De indeling in vestigingen werd losgelaten en vervangen door 

een regio-indeling. De vestigingsmanagers werden regiomanagers en 

gingen opereren als lokale zorgondernemers die zowel wonen als 
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werken van cliënten onder hun hoede kregen, die eigen netwerken 

moesten onderhouden, eigen kansen creëren en initiatieven ontplooien 

in de lokale samenleving. In ditzelfde jaar werd een uitgebreid human 

resources management beleid geformuleerd en een reeks nieuwe 

instrumenten geïmplementeerd: de teamscan, het team ontwikke-

lingsplan (TOP), compe tentie profi elen, persoonlijk ontwikkelingsplan 

(POP) en de geformaliseerde introductie van nieuwe medewerkers. 

Een cliëntentevredenheids onder zoek werd gehouden en aan het eind 

van het jaar vond als kers op de taart de HKZ-certifi cering plaats.

In 2006 verscheen vervolgens het ondernemingplan voor de periode 

2006 – 2009, ontvingen medewerkers de training bruggenbouwer en 

werd competentiemanagement ingevoerd.

Zo op een rij in chronologische volgorde lijkt de organisatieverande-

ring een zeer geordend proces. En natuurlijk werd er ook wel degelijk 

gestructureerd, maar in de dagelijkse praktijk bleek het allemaal veel 

minder geregisseerd en gepland te verlopen dan het achteraf lijkt. In 

veel deeltrajecten was er sprake van trial and error en van gemaakte 

fouten is er minstens zoveel geleerd als van theoretische concepten 

en beleidsnotities.

Cruciaal in het hele proces was de absolute overtuiging dat het anders 

moest en de radicale keuzes die zijn gemaakt om het ook daadwerke-

lijk anders te gaan doen. 

In het volgende deel van het boek wordt beschreven tot welke organi-

satie de veranderingen uiteindelijk hebben geleid.
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HOOFDSTUK 2

Een functionele organisatie 
met ideële doelstellingen en 
praktische werkmethoden
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2.1  Een organisatie van mensen voor mensen

Het idee achter de veranderingen was en is nog steeds om een organi-

satie te ontwikkelen die gebaseerd is op de overtuiging dat mensen 

met een beperking volwaardig deel uitmaken van de samenleving. 

Een organisatie met professionele medewerkers die zelfstandig cliënten 

ondersteunen en bruggen bouwen naar de lokale samenleving. 

Dat betekent voor cliënten waar mogelijk:

•  Wonen in de maatschappij.

• Deelnemen aan maatschappelijk verkeer.

• Gebruik maken van algemene middelen.

• Een eigen sociaal netwerk hebben.

• Eigen verantwoordelijkheid nemen.

• (Begeleid) werk (of dagbesteding) hebben.

• Zo veel mogelijk zelfstandigheid.

Voor medewerkers betekent dit:

• Inzet van de hele persoonlijkheid.

• Verantwoordelijkheid nemen en geven.

• Voortdurend netwerken.

• Bereidheid tot verandering.

• Een continu leerproces.

• Nieuwe mogelijkheden scheppen.

• Talenten ontwikkelen.

Het realiseren van deze ideeën heeft geleid tot de huidige organisatie, 

een organisatie met duidelijke eigen kenmerken op het gebied van 

zowel zorg als de organisatie zelf.

Kenmerken van de organisatie worden uitgewerkt in hoofdstuk 2.2
1. Platte organisatie / korte lijnen.

2.  Zelfsturende teams.

3.  Lerende organisatie.

4.  Cultuurpijlers.

5.  Leiding geven aan zelfsturende teams.

6.  Beleidscyclus.
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Kenmerken van de zorg worden uitgewerkt in hoofdstuk 2.3
1.  Vraaggerichte ondersteuning.

2.  Decentraal wonen.

3.  Bruggenbouwer / sociaal netwerk.

4.  Cliëntenmedezeggenschap.

2.2  Kenmerken van de organisatie

2.2.1  Platte organisatie / korte lijnen

Tot 1998 was de organisatie een semi-murale zorginstelling met een 

sterk hiërarchisch aangestuurde structuur. Traditionele gezinsvervan-

gende tehuizen en dagactiviteitencentra met veel leidinggevenden 

bepaalden de gang van zaken. Aan het hoofd van de organisatie stond 

de directeur die de zorginhoudelijke regie voerde maar voor het 

overige verzoeken moest indienen en verantwoording afl eggen aan 

een algemeen bestuur. Iedere locatie kende, in volgorde van belang-

rijkheid, een hoofd, een waarnemend hoofd, groepsbegeleiders, assi-

stent begeleiders en huishoudelijk personeel. Cliëntenbespreking 

gebeurde in breed verband met inbreng van verschillende externe 

deskundigen tot de dominee aan toe. Elke locatie had zijn eigen 

cultuurtje en uitwisseling tussen de locaties was een moeizaam 

proces. De zorg voor de cliënt werd bepaald door de groepsbegelei-

ding. De taakomschrijving voor nieuwe medewerkers  was minimaal. 

Passen in het team was verreweg de belangrijkste eis. Benoeming vond 

plaats door het bestuur op voordracht van de directeur.

Met de reorganisatie veranderde de organisatiestructuur radicaal. In 

2006 kent de organisatie een éénhoofdige leiding. Deze bestuurder 

legt op hoofdlijnen achteraf verantwoording af aan een Raad van 

Toezicht. De bestuurder en de vier regiomanagers vormen samen het 

managementteam, dat wordt ondersteund en gevoed door het bestuurs-

bureau. Daar wordt het strategisch beleid voorbereid en vastgesteld 

op het gebied van zorgontwikkelingen, HRM, fi nanciën, kwaliteit en PR.
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De hoofden en waarnemende hoofden zijn vervangen door één regio-

manager die meerdere locaties aanstuurt. Binnen de teams bestaat 

geen hiërarchie meer. Ieder heeft evenveel invloed, die wordt inge-

vuld vanuit een specifi ek taakgebied. Taken die voorheen door het 

hoofd of waarnemend hoofd werden uitgevoerd, komen nu voor verant-

woordelijkheid van het hele team. De teammedewerkers werken volgens 

de principes van zelfsturing en zijn gezamenlijk verantwoorde lijk voor 

hun eigen bedrijfsprocessen en de resultaten ervan.

Er is een complete laag uit de organisatie verdwenen. Dat vereiste lef 

en doorzettingsvermogen. Regelmatige evaluaties leidden steeds tot 

bijstellingen in de loop van het proces. Een rotsvast geloof in de prin-

cipes van zelfsturing, de bereidheid om te blijven investeren in teams 

en individuele medewerkers op alle niveaus en een goed functione-

rend bedrijfsbureau ter ondersteuning van teams en management 

hebben ertoe geleid dat de span of control van de managers van 5 teams 

en 50 medewerkers in 1998 kon uitgroeien naar gemiddeld 10 tot 

14 teams met zo’n 150 medewerkers in 2006.

De regiomanagers worden op hun verzoek ondersteund en geadvi-

seerd door het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau levert concrete 

kennis en adviezen en produceert instrumenten voor in eerste instantie 

de regio’s als geheel, maar in principe ook voor alle andere geledingen 

van de organisatie. Het bedrijfsbureau bestaat uit een vijftal taakgroe-

pen. Iedere taakgroep wordt beschouwd als een samenwerkingseen-

heid die, net als de teams, werkt volgens de principes van zelfsturing. 

De indeling van de taakgroepen en de manier waarop ze functioneren 

is uitgewerkt op basis van vier uitgangspunten:

1.  bundeling van processen;

2.   optimale herkenbaarheid van de structurering voor mede-

werkers, cliënten, verwanten en externen;

3.   de taakgroepen functioneren volgens de principes van zelf-

sturing;

4.   er moeten mogelijkheden zijn tot taakverbreding, taak-

verrijking en taakroulatie.
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De taakgroepen worden aangestuurd door de manager bedrijfsbureau 

die valt onder directe verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Medio 2006 ziet het organigram er als volgt uit:
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Voor een zelfsturend team zijn meerdere defi nities te bedenken. 

Binnen Estinea hebben we gebruik gemaakt van de omschrijving 

zoals P. van Amelsvoort en G. Scholtes die hanteren in hun boek: ‘Zelf-
sturende teams ontwerpen, invoeren en begeleiden’, en die luidt als volgt:

“Een zelfsturend team is een relatief vaste groep van medewerkers 
die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin 
producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe 
klant geleverd worden. Het team plant en bewaakt de procesvoort-
gang, lost dagelijkse problemen op en verbetert processen en werk-
methoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de 
leiding of op ondersteunende diensten.”

Medewerkers

± 12 teams

Medewerkers

± 12 teams

Medewerkers

± 12 teams

Medewerkers

± 12 teams

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur CliëntenraadOndernemingsraad

Bestuursbureau

Bestuurssecretariaat

Managementcontrol

Zorg

HRM

PR/communicatie

Bedrijfsbureau

Taakgroep personeel

Taakgroep cliënten

Taakgroep administratie

Taakgroep P & C

Taakgroep 
bedrijfsondersteuning

Regiomanager

Regiomanager

Regiomanager

Regiomanager



-  36

Uit deze defi nitie zijn drie belangrijke kenmerken gedestilleerd:

•  Gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal en niet 

de individuen. Ieder team heeft een gezamenlijke missie die tot 

uiting komt in gemeenschappelijke meetbare doelen met daar-

aan gekoppeld de waarden en normen waaraan voldaan moet 

worden.

•  Zelfsturing: het team bezit het vermogen om het betreffende 

proces te sturen. Het staat open voor de omgeving en anticipeert 

en reageert op wat zich daar voordoet. Het team kan in dit kader 

gezien worden als proceseigenaar. De regiomanager en het bedrijfs-

bureau zijn er om het team te ondersteunen door voorwaarden 

te scheppen.

•  Resultaatgerichtheid: de verantwoordelijkheid van het team wordt 

niet uitgedrukt in termen van taken, maar in resultaten, te weten 

producten of diensten die voldoen aan de eisen van de cliënt en 

de organisatie.

De volgende richtlijnen die Van Amelsvoort en Scholtes vanuit hun 

ervaring geven, zijn voor de organisatie richtsnoer geweest in het veran-

deringsproces naar zelfsturing.

Richtlijn 1
De taak van een team moet volledig zijn, duidelijk begrensd en een meetbaar 
resultaat hebben.
Het gezamenlijke doel van ieder team is goede zorg en begeleiding 

geven aan de cliënten. Er is voor gekozen om alle taken die hiermee 

samenhangen neer te leggen bij het team zelf. Dit is uitgewerkt in de 

takenmatrix. Elke taak wordt uitgeschreven en zo ontstaat de taken-

map zoals die van toepassing is binnen het team. Uitgangspunt is de 

algemene beschrijving van de taak. Verder is beschreven wat de tijds-

investering is en wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

van degene die de taak uitvoert. Deze takenmap vormt een helder 

kader waarbinnen het team werkt. Het geheel van taken wordt 

verdeeld onder de teamleden. Elk half jaar worden de taken geëvalu-

eerd op inhoud en uitvoering en komt roulatie van de taken ter 

sprake. 
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Richtlijn 2 
Het team moet beschikken over voldoende interne en externe regelmogelijk-
heden om zijn taken zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.
Er is uiteenlopende informatie beschikbaar om de taken op een juiste 

manier uit te voeren. Periodiek ontvangen de medewerkers van de 

teams van het bedrijfsbureau informatie over onder meer hun budget-

taire situatie en de beschikbare formatie. Hierdoor is het team in 

staat is om de dagelijkse gang van zaken zelf te regelen en te organi-

seren.

Richtlijn 3  
De taken en functies van de teamleden moeten onderling afhankelijk zijn en 
elkaar aanvullen, maar ook individuele speelruimte toelaten.
Naast de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van zorg, is de al 

genoemde takenmatrix ontwikkeld waarin de algemene taken zijn 

opgenomen.

In het primaire proces zijn teams uniform opgebouwd. Elk team is 

samengesteld uit maximaal de onderstaande vier functies.

Bij de teams Wonen zijn dat: Bij de teams Dagbesteding zijn dat:

•  Persoonlijk begeleider  •  Activiteitenbegeleider

•  Assistent begeleider  •  Assistent activiteitenbegeleider

•  Helpende   •  Helpende

•  Huishoudelijk medewerker •  Huishoudelijk medewerker

In het kader van de functiewaardering gehandicaptenzorg (FWG) zijn 

de functies zodanig beschreven dat er een overlap is in de resultaat-

gebieden van de uitvoering van de verschillende functies. Naast de 

vakinhoudelijke taken is er ruimte en tijd ingebouwd voor het uitvoe-

ren van teamtaken. Elke medewerker heeft minstens één teamtaak in 

zijn takenpakket. Alle taken, zowel zorginhoudelijk als teamgericht, 

vormen te allen tijde een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 

hele team.
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Richtlijn 4  
Medewerkers van het team moeten voor meerdere taken inzetbaar zijn en 
eventuele statusverschillen mogen de fl exibiliteit niet in de weg staan.
De fl exibiliteit en de gezamenlijke verantwoordelijkheid worden 

gewaarborgd door het feit dat de taken uit de takenmatrix rouleren 

over de medewerkers. Daarnaast is het zo dat elke medewerker altijd 

verantwoordelijk is voor meer dan één taak. De medewerker kan die 

taken kiezen op basis van interesse en talenten maar het team is wel 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de overname van alle taken bij 

afwezigheid van degene die die taak normaal vervult.

Richtlijn 5  
In het team moet één aanspreekpunt zijn, in de vorm van een coördinator-
taak.
De functie van aanspreekpunt wordt ingevuld door de primus inter 

pares (PIP-er). Deze taak is in de takenmatrix opgenomen en zou 

kunnen worden omschreven als ‘het geweten van het team’ of als 

‘degene die de vinger aan de pols houdt’. Deze functie wordt vervuld 

door die medewerker van het team die hiervoor het vertrouwen en de 

ruimte krijgt van de collega’s.

De PIP-er concentreert zich op de volgende aandachtsgebieden:

•  interne afstemming binnen het team
  De PIP-er zorgt dat de taken in de takenmatrix worden geëvalu-

eerd, dat de medewerkers met enige regelmaat rouleren over deze 

taken en ziet erop toe dat taken volgens de gemaakte afspraken 

worden uitgevoerd.

• externe afstemming
  De PIP-er ziet erop toe dat communicatie naar buiten toe soepel 

verloopt en neemt zonodig actie om dat te verbeteren.

• organisatie van de besluitvorming
  De PIP-er ziet erop toe dat tijdens vergaderingen maar ook in de 

dagelijkse praktijk besluiten worden genomen op een verant-

woorde manier en dat ze eenduidig worden vastgelegd zodat alle 

teamleden ervan op de hoogte zijn en ze ook  kunnen uitvoeren.
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• realisatie van groepsdoelen
  De PIP-er zorgt ervoor dat het opstellen en evalueren van het 

teamplan regelmatig aan de orde komt tijdens het teamoverleg 

en dat jaarlijks in de maand juni het plan in grote lijnen voor het 

volgende jaar gereed is.

• aandacht voor interne discipline
  De PIP-er heeft aandacht voor de sfeer en het werkplezier van het 

team en bevordert dat iedereen de taken kan uitvoeren die nodig 

zijn.

• motivatie en ontwikkeling van individuele teamleden
  De PIP-er evalueert dit onderwerp met regelmaat binnen het team. 

Bij verbeteracties wordt, indien nodig, ondersteuning bij het 

bedrijfs bureau aangevraagd via de regiomanager.

Richtlijn 6  
De besturingssystemen, zoals bijvoorbeeld budgetten, moeten aansluiten op 
de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het team. Het team heeft 
hierbij beschikking over de informatie die nodig is voor de uitvoering en de 
besturing van de teamtaken.
Alle teams werken volgens het principe dat verantwoordelijkheid zo 

laag mogelijk in de organisatie moet liggen. Daarvoor hebben zij de 

beschikking over alle mogelijke procedures, regelingen en ondersteu-

ningsinstrumenten. Zij kunnen zich laten ondersteunen door het 

bedrijfsbureau. Hun roosters plannen ze volgens de richtlijnen van de 

dienstroosterplanning (DRP). Het  kwaliteitshandboek, dat ieder jaar 

wordt geëvalueerd, geldt als kader en richtlijn. Quick scans, zelfdiag-

noses en interne audits dienen als middel om de interne kwaliteit te 

borgen. Elk team heeft een eigen formatieplaatsenplan en een eigen 

budget. Maandelijks krijgt het team uitdraaien over de actuele stand 

van zaken. Elk team heeft een eerste en een tweede verantwoordelijke 

voor de diverse beheer- en stuursystemen.

Richtlijn 7  
Het team moet een zodanige omvang hebben dat ze een herkenbare bijdrage 
aan de organisatie kan leveren en voldoende fl exibiliteit heeft voor het 
uitvoeren van het takenpakket.
In navolging van Van Amelsvoort en Scholtes hanteert Estinea de 
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volgende uitgangspunten bij het bepalen van de ideale omvang van 

een team met een gemeenschappelijke taak. Het team moet klein 

genoeg zijn om snel beslissingen te kunnen nemen, inzicht  te hebben 

in de genomen beslissingen en zicht te houden op ieders bijdrage aan 

het bereiken van de doelen. Daartegenover moet het groot genoeg zijn 

om een compleet proces uit te kunnen voeren, om gevarieerde persoon-

lijke vaardigheden aan te kunnen spreken en om voor de organisatie 

herkenbare en erkende doelen te bereiken.

De omvang en samenstelling van een team wordt indringend bepaald 

door de hoeveelheid cliënten en door de ondersteuning die de cliën-

ten vragen. Dat bepaalt de hoeveelheid deskundigheid die in een 

team aanwezig moet zijn en bepaalt ook de mogelijke parttime factor 

van medewerkers in het team. Deze behoeften zijn relatief eenvoudig 

vast te stellen aan de hand van een werklastonderzoek. Uit onderzoek 

en ervaringen bij Estinea en bij andere organisaties is gebleken dat 

een teamgrootte van acht tot twaalf personen ideaal is voor het opti-

maal functioneren ervan. Binnen Estinea is afgesproken dat er een 

afwijking van maximaal 25% mag zijn ten opzichte van deze aantal-

len. Hiermee komt de teamgrootte nooit boven de vijftien medewer-

kers en nooit onder de zes.

In hoofdstuk 3.3 gaan we uitgebreid in op de instrumenten die worden 

gehanteerd om de teams optimaal te laten functioneren.

2.2.3  Lerende organisatie
 

Estinea is een continu lerende organisatie geworden. Een lerende orga-

ni satie is een organisatie die het vermogen bezit zich telkens te verbe-

teren, te vernieuwen en te ontwikkelen. Hierbij vervaagt het onder-

scheid tussen leren en werken steeds meer. Het HRM-beleid van de 

organisatie wordt bewust als instrument ingezet om te zorgen dat dit 

geen dode letter wordt maar dat Estinea zich ook daadwerkelijk en 

bewust dagelijks verbetert, vernieuwt en ontwikkelt. Niet omdat dat 

leren in zichzelf belangrijk is, maar omdat dat de enige manier is om 
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aan de kernopdracht te voldoen. Die is immers het leveren van goede 

vraaggerichte ondersteuning aan cliënten. Waar cliënten zich ontwik-

kelen, waar zorgvragen veranderen, waar maatschappelijke opvattin-

gen en mogelijkheden zich wijzigen, daar moet een zorgorganisatie 

een natuurlijke dynamiek ontwikkelen om zich daaraan aan te 

passen. Het belang daarvan is vanaf de start van het veranderings-

proces ingezien. Vanaf het allereerste begin af aan zijn medewerkers 

meegenomen in dat leerproces. 

In het begin leverde dat – begrijpelijk – nog veel weerstanden op, 

maar geleidelijk werd het voor de medewerkers duidelijk hoe relevant 

het geleerde was voor hun eigen dagelijks functioneren. Er werd geko-

zen voor een leerproces over een langere periode waarin het eigen 

team tien keer per jaar een dagdeel bij elkaar kwam om na te denken 

over de manier waarop de samenwerking gestalte zou moeten krij-

gen. De medewerkers werden in het begin nog gericht gestuurd in 

hun collectieve leerproces. De richting stond vast, maar de vereiste 

stappen waren nooit helemaal van tevoren te bepalen. Na elke stap 

werd opnieuw bezonnen, nagedacht en beslist over de volgende stap. 

De uitkomst van een eenmaal gezette stap bepaalde de volgende stap. 

Zo werd geleidelijk aan de zelfsturing een feit. Het team bepaalde 

steeds meer zijn eigen leerproces en dat proces voltrok zich in verschil-

lende teams op verschillende momenten en op verschillende manie-

ren. De realiteit van de dagelijkse praktijk bleef steeds het uitgangs-

punt bij het zoeken naar de meest zinvolle stap die door elk team 

gezet moest worden. Hiermee ontstond een proces dat niet gestuurd 

werd door een manager maar dat het resultaat was van activiteiten 

van medewerkers die elkaar op een niet voorspelbare manier weder-

zijds beïnvloedden. Overigens kan niet genoeg benadrukt worden dat 

het doel wel degelijk vaststond en dat dat ook bij iedere volgende stap 

goed in het oog werd gehouden.  Het gehele proces was gebaseerd op 

de opvatting dat mensen leren volgens de principes van de leercirkel 

van Kolb. Leren is volgens Kolb een cyclisch proces van doen, bezin-

nen, denken, beslissen en opnieuw doen. Dit leidt vanzelf tot gedrags-

verandering. Immers, het doen is steeds opnieuw het resultaat van 



-  42

Lerende organisatie
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veranderend inzicht op grond van de vorige stappen. Uiteindelijk 

wordt gedrag gerealiseerd dat effectiever is om het beoogde doel te 

bereiken.

In dit proces werd individueel geleerd, individueel gedrag aangepast, 

maar altijd binnen het collectief. Al lerende kwamen nieuwe vragen 

naar voren die weer om een antwoord vroegen.

Overigens gold dit leerproces niet alleen voor de medewerkers op 

teamniveau. Hetzelfde vond plaats op managementniveau en bij de 

ondersteunende diensten. De vorm van de organisatie zoals die zich 

nu aftekent is dan ook het gevolg van een heel praktisch leer- en erva-

ringsproces.  Er zijn nieuwe beleids- en sturingsinstrumenten ontwik-

keld die antwoord gaven op de vragen die in het leerproces ontstonden, 

die vervolgens werden uitgeprobeerd en naar aanleiding van ervarin-

gen weer werden aangepast. Van cruciaal belang is gebleken dat de 

bestaansreden en het praktisch nut van deze instrumenten duidelijk 

werd gemaakt aan de medewerkers die ze moesten gebruiken.

Doen

Denken

BezinnenBeslissen

Leercirkel van Kolb
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In 2006 kan geconstateerd worden dat er een organisatie ontwikkeld 

is, met een bijbehorend instrumentarium, waarin het leren als 

constant proces is gewaarborgd. Een telkens terugkerende check op 

wat er gebeurt of wat er juist niet gebeurt, waarborgt dit collectieve 

leerproces. Zowel op zorginhoudelijk gebied als op het gebied van de 

interacties op teamniveau. Medewerkers hebben, meer dan in het 

verleden, de principiële intentie om te veranderen als dat nodig is en 

zijn ook in staat om dat te doen. Er is sprake geweest van een mentali-

teitsverandering die ‘in de genen van de organisatie’ is gaan zitten.

Het is gebleken dat voor zo’n mentaliteitsverandering drie niveaus 

nodig zijn:

1.  De organisatie en de medewerkers moeten willen veranderen. 

Ze zien de noodzaak en het nut van verandering in. Het moet 

wel meerwaarde hebben en iets positiefs opleveren.

2.  De organisatie en de medewerkers moeten kunnen veranderen.  

Ze hebben het vertrouwen dat de verandering realistisch en haal-

baar is en dat het nieuwe gedrag te leren is.

DOEN

Niveaus van mentaliteitsverandering om te komen tot daadwerkelijke veranderingen
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3.   De organisatie en de medewerkers moeten durven veranderen.  

De norm geldt dat een meningsverschil over het meest effectieve 

gedrag interessant is en dat dus gestimuleerd  wordt om daarmee 

te experimenteren.

Als laatste en misschien wel meest belangrijke komt het erop aan het 

gewoon te gaan DOEN. Als organisatie moet je op een bepaald 

moment aan de slag gaan met het veranderingsproces ook al is het 

traject nog niet helemaal duidelijk.

2.2.4  Cultuurpijlers

De organisatie laat zich leiden door een vijftal cultuurpijlers. Die 

pijlers bepalen de identiteit van de organisatie. Zij vormen de anker-

punten voor cliënten, relaties en medewerkers. De organisatie kan en 

wil daarop aangesproken worden en ook medewerkers onderling 

weten wat ze op deze punten van elkaar kunnen en mogen verwach-

ten. Die vijf cultuurpijlers zijn:

Christelijke identiteit
De visie van de organisatie is gebaseerd op het algemeen christelijke 

gedachtegoed. Dat bepaalt de principiële stellingnames, maar laat 

ook ruimte voor ieders persoonlijke overtuiging. Betrokkenheid, integri-

teit en omgevingsbewustzijn bepalen het handelen. Niet via een 

rigide stelsel van regels, maar in dagelijks praktisch bezig zijn binnen 

de relatie cliënt - medewerker. Dit betekent dat altijd de vraag gesteld 

wordt naar ethische consequenties van het handelen in relatie tot de 

visie op mens en zorg.

Mensgerichtheid
Ieder mens is uniek en heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. 

Mensen met een beperking verschillen hierin niet principieel van 

andere mensen. Zij zijn gewone burgers in de samenleving. Daarom 

wordt de cliënt in eerste instantie als gewone mens benaderd. Niet de 

beperking staat centraal, maar de mens met zijn of haar mogelijk-

heden en wensen. Begeleiden, leren, opvoeden en (tijdelijk) onder-

steunen zijn de middelen die worden toegepast  om de cliënt  in staat 
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te stellen het eigen leven – het voluit mens zijn – zo veel mogelijk 

vorm te geven. Er wordt aangesloten bij de werkelijke vraag. Cliënten 

worden daarom zoveel mogelijk in staat gesteld hun eigen keuzes te 

maken, al dan niet ondersteund door verwanten of vertegen woor digers. 

Die keuzes vormen de basis voor een effectief persoonlijk zorgplan, 

ook voor cliënten met complexe zorgvragen.

De zorg- en dienstverlening is erop gericht de woon-, leef- en werkom-

standigheden van cliënten volgens hun keuze te organiseren en hen 

in staat te stellen een eigen plaats in de samenleving in te nemen en 

een zoveel mogelijk zelfstandig leven te leiden. Het accent moet 

daarom liggen op ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor‘. Zelfwerk-

zaamheid en zelfredzaamheid zijn sleutelwoorden. Uitgangspunt is 

wat iemand kan en niet wat iemand niet kan. Kern van de ondersteu-

ning is en blijft de gerespecteerde en geaccepteerde keuzevrijheid van 

iedere individuele cliënt. 

Professionaliteit
De medewerkers worden gezien als het grootste kapitaal van de orga-

nisatie waarin blijvend geïnvesteerd moet worden. Veel aandacht 

wordt daarom besteed aan een relatief nieuwe professionele instel-

ling die van medewerkers vraagt om de steeds zelfstandiger wordende 

cliënt enerzijds los te laten en anderzijds juist vast te houden. Estinea 

zoekt actief naar (nieuwe) mogelijkheden en talenten bij mede werkers 

en investeert daarin. Flexibiliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid 

zijn, naast vakmanschap en lerend vermogen, belangrijke competen-

ties die medewerkers en organisatie in staat stellen om steeds weer 

opnieuw op een professionele manier invulling te geven aan de zich 

snel ontwikkelende ondersteuningsvragen. Via competentie profi elen 

waaraan medewerkers jaarlijks getoetst worden en elkaar toetsen, 

worden de noodzakelijke vaardigheden en beroepshouding gericht 

ontwikkeld.

Netwerkvaardigheid
Waar begrippen als volwaardig burgerschap en een gevarieerde 

samenleving de zorg gaan bepalen, ontstaat een andere invulling van 

zorgverlening. Daarbij zijn verschillende nieuwe partijen betrokken. 
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Medewerkers moeten zich profi leren als bruggenbouwers naar de 

samenleving om zo te kunnen werken aan een toenemende accepta-

tie van mensen met een verstandelijke beperking. Medewerkers op 

alle niveaus moeten daarom kunnen en willen netwerken in de samen-

leving om de emancipatie van cliënten te kunnen realiseren. De sociale 

netwerken van de cliënt zelf maar ook het leggen van contacten voor 

cliënten zijn essentiële elementen in de ondersteuning die wordt 

geboden.

Ondernemerschap
Veranderingen in opvattingen over zorg eisen daadkracht en innova-

tie. Nieuwe kansen en mogelijkheden moeten worden omgezet in 

ver nieuwde werkwijzen, producten of diensten. Dat is onmogelijk 

vanuit een afwachtende houding. Zowel de organisatie als de indivi-

duele medewerkers treden daarom op als ondernemers die risico’s 

willen lopen als dat nodig is. Dat die ondernemersrisico’s binnen 

duidelijke grenzen gehouden worden, spreekt voor zich, gezien de 

doelstellingen en verantwoordelijkheden die voor een zorgorganisatie 

aan de orde zijn.

2.2.5  Leidinggeven aan zelfsturende teams

Over leidinggeven zijn hele bibliotheken volgeschreven en het aantal 

defi nities is niet te tellen. In het kader van dit boek beschouwen we 

leidinggeven als een doelgerichte activiteit.  Leidinggeven is het gedrag 

van medewerkers zo beïnvloeden dat dit gedrag overeenkomt met 

wat de organisatie verwacht op grond van de eigen visie en de 

gestelde kaders. Het veranderingsproces in de richting van zelfsturing 

van medewerkers vraagt ook voor de leidinggevende een andere stijl 

van werken. Aan het begin van het proces gaven teamleiders leiding 

aan 10 tot 15 medewerkers. In veel gevallen hadden ze daarbij ook 

nog een plaatsvervangend teamleider naast zich. In 2006 is er een 

platte organisatie waarin de bestuurder direct een viertal regiomana-

gers aanstuurt die op hun beurt ieder direct leiding geven aan 10 tot 

14 operationele teams. De regiomanager heeft hierdoor een span of 

control van 110 tot 150 medewerkers. Het is overduidelijk dat de 
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regiomanager als leidinggevende een kritische succesfactor vormt 

voor het welslagen van het proces naar taakvolwassenheid van de 

medewerker. En die taakvolwassenheid is weer cruciaal om volgens 

de principes van zelfsturing te kunnen werken. In het veranderings-

proces moest worden vastgesteld wat de maximale workload van de 

regiomanager kon zijn en wat de meest effectieve stijl van leidinggeven 

van de regiomanager zou zijn bij een span of control van 110 tot 150 

medewerkers.

Maximale workload
Om de maximale workload te kunnen vaststellen zijn allereerst de 

primaire taken van de regiomanager gedefi nieerd. Die zijn als volgt:

•  De regiomanager maakt deel uit van het managementteam waar 

een strategische bijdrage wordt verwacht.

•  De regiomanager onderhoudt en ontwikkelt zijn externe netwerk.

•  De regiomanager geeft leiding aan zelfsturende teams in de regio.

•  De regiomanager geeft leiding aan één of meerdere projecten.

Deze primaire taakverantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in een 

competentieprofi el voor de regiomanager (zie daarvoor de cd-rom). 

Aan de hand van een onderzoek naar de noodzakelijke tijdsbesteding 

van de regiomanagers ten aanzien van bovenstaande taken is de 

gemiddelde tijdsbesteding per taak vastgesteld. Die ziet er als volgt uit: 

•  Zo’n 20% van de tijd wordt gewerkt op strategisch niveau. Dat 

betekent voorbereiding van en participatie in het management-

team overleg, rapporten schrijven en lezen, bezinning, scholing 

en congressen.

•  Nog eens 20% van de tijd wordt besteed aan het onderhouden 

van externe netwerken. Denk hierbij aan contacten met wethou-

ders en of ambtenaren, collega managers in de regio, woning-

corporaties, huisartsen, kerken, scholen, andere zorgorganisaties 

enzovoort.

•  De overige 60% van de tijd wordt besteed aan het leidinggeven 

aan de zelfsturende teams en aan één of meerdere projecten.

De activiteiten ten behoeve van het managementteam en de externe 

netwerken blijken redelijk stabiel te zijn. Dit is anders bij de concreet 
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leidinggevende activiteiten. De tijdsinvestering die de regiomanager 

nodig heeft voor deze twee activiteiten wordt bepaald door het aantal 

medewerkers, het aantal teams en het aantal projecten.

Om ook de tijd die het leidinggeven aan de teams vraagt te kunnen 

objectiveren is vastgesteld welke werkzaamheden concreet van de regio-

manager worden verwacht en welke eisen daaraan worden gesteld in 

termen van tijdsinvestering. Dat leverde de volgende gegevens op:

•  Gemiddeld eenmaal per twee weken is de regiomanager bij ieder 

team, uitgaande van een feitelijke structurele aanwezigheid van 

46 weken per jaar. Hierbij kan gedacht worden aan het bijwonen 

van werkoverleg en management by walking around. Uitgangs-

punt is dat dit per keer gemiddeld twee uur in beslag neemt. 

•  De regiomanager heeft gemiddeld tweemaal per jaar een indi  -

vi dueel gesprek met een medewerker. Denk hierbij aan de 

jaargesprek ken, reïntegratiegesprekken bij arbeidsongeschikte 

mede werkers, jubilea e.d. Uitgangspunt is dat deze activiteit, inclu-

sief voorbereiding, gemiddeld twee uur per gesprek in beslag 

neemt.

Het zal duidelijk zijn dat bij afname van het aantal teams en/of perso-

neelsleden de regiomanager meer  mogelijkheden heeft om projecten 

te leiden en dat bij toename van personeel en/of teams de mogelijk-

heid om projecten te leiden afneemt. In de praktijk blijken de boven-

staande afspraken mogelijk. Een belangrijke voorwaarde is dat de 

regiomanager optimaal wordt gefaciliteerd door het bedrijfsbureau. 

Daar waar nodig moet hij gebruik kunnen maken van consulenten 

van het bedrijfsbureau die een team projectmatig begeleiden op 

onder werpen die te maken hebben met zorginhoudelijke aspecten of 

met de interne kwaliteit van samenwerking en organisatie van het 

team. Door deze formalisering en kwantifi cering van taken transpa-

rant te maken en door ook de positie van het bedrijfsbureau helder te 

formuleren is het voor de medewerkers duidelijk wat ze kunnen 

ver wachten van hun regiomanager en van de ondersteunende diensten.
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Stijl van leidinggeven
De effectiviteit van de regiomanager wordt ook bepaald door zijn 

leiderschapsstijl. Zoals in de literatuur al is aangetoond, bleek en blijkt 

ook in dit veranderingsproces dat de regiomanager zijn gedrag wezen-

lijk moet aanpassen aan de veranderende eisen bij de medewerkers. 

Van de regiomanager wordt verwacht dat hij op een totaal andere 

manier leiding geeft aan zijn teams dan de teamleiders dat in het 

verleden deden. Daar waar de teamleider vroeger voor een belangrijk 

deel bepaalde hoe het werk moest worden uitgevoerd, dient de regio-

manager nu een team zodanig te faciliteren dat de medewerkers in 

staat zijn om het werk zelfstandig te kunnen doen.

Als er gesproken wordt over de meest effectieve leiderschapsstijl in 

zelf sturende teams dan is het een simplifi catie om te stellen dat  de 

moderne manager niet meer moet sturen maar moet coachen 

(Stoker 1999, 14). De werkelijkheid laat zien dat het managen van zelf-

sturende teams een situationele benadering eist die dus steeds andere 

managementstijlen vraagt. Onderstaande opsomming van manage-

mentstijlen geeft een adequate beschrijving van de eisen die aan de 

huidige regiomanagers worden gesteld (Stoker 1999, 25).

•  Sociaal ondersteunend. De manager heeft aandacht voor het wel zijn 

van zijn medewerkers.

•  Sturend. De manager bepaalt hoe het werk moet worden uitge-

voerd.

•  Charismatisch. De manager heeft een visie, is een krachtige 

persoonlijkheid en wordt vertrouwd en gerespecteerd door de 

medewerkers.

•  Consultatief (participatief). De manager hanteert een wederzijdse 

open communicatie met de medewerkers, waarbij de medewer-

kers invloed hebben op de besluitvorming.

•  Coachend. De manager draagt zorg voor ontwikkeling van de 

vaardig heden en competenties van elke individuele mede werker.

Afhankelijk van de ten toon gespreide taakvolwassenheid van de mede-

werker zal de regiomanager één van de bovenstaande stijlen moeten 

kiezen om zo effectief mogelijk leiding te kunnen geven.
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De regiomanager kan de effectiviteit van zijn leidinggevende activi-

teiten meten door vast te stellen of de taakvolwassenheid van zijn 

medewerkers toeneemt. Daar ligt een van zijn belangrijkste verant-

woordelijkheden als leidinggevende. Hiervoor moet de regiomanager 

risico’s durven nemen door geleidelijk meer verantwoordelijkheid 

aan zijn medewerker te geven. Immers, de taakvolwassenheid van de 

medewerker heeft niet alleen een directe relatie met zijn motivatie 

voor de taak en het kunnen toepassen van noodzakelijke kennis en 

vaardigheden, maar ook met de bereidheid tot en geschiktheid voor 

het dragen van verantwoordelijkheid.

Beheersen en loslaten
Het dilemma van beheersen en loslaten waarmee medewerkers worden 

geconfronteerd ten opzichte van cliënten speelt voor de regiomanager 

ten opzichte van zijn medewerkers. Inmiddels is gebleken dat het 

loslaten gemakkelijker gaat als er instrumenten zijn waarmee de regio-

manager de effecten van zijn besluiten kan zien. Dan kan hij zijn stijl 

aanpassen op grond van de aantoonbare effecten die in een team zijn 

bereikt. Overigens hoeven die effecten lang niet altijd positief te zijn. 

Onzekerheid en een natuurlijke neiging tot behoud van het bestaande; 

het zijn factoren waarmee de regiomanager te maken krijgt wanneer 

hij veranderingen in de organisatie probeert te implementeren. Het is 

belangrijk dat de regiomanager die weerstanden serieus neemt. Weer-

standen die naar buiten komen, zijn altijd een signaal dat de mede-

werker het niet eens is met de inhoud van de veranderingen of met 

de manier waarop de veranderingen worden doorgevoerd. Bepalende 

factoren hierbij zijn de inhoud (mate van overeenstemming met het 

onderwerp) of de relatie (mate van vertrouwen tussen medewerker en 

regiomanager).

Omgaan met weerstanden
Belangrijk is dat de regiomanager bij weerstanden begint met meebe-

wegen in plaats van in de verdediging te gaan. De regiomanager gaat 

naast de medewerker staan in plaats van tegenover hem. Hij verplaatst 

zich in de positie en gevoelens van de medewerker in plaats van direct 

in discussie te gaan om gelijk te krijgen.  Op deze manier wordt duidelijk 
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waar de weerstand door veroorzaakt wordt. Gaat het om de inhoud 

van de verandering of spelen er factoren die in de persoon zelf liggen. 

Gaat het over de inhoud, dan is het zaak dat de regiomanager zich 

afvraagt of hier nog over gediscussieerd kan worden. Duidelijkheid is 

hier het sleutelwoord. Als er niets te onderhandelen valt, mag niet de 

indruk gewekt worden dat er nog invloed kan worden uitgeoefend. Het 

moet duidelijk zijn of de medewerker kan meebeslis sen, mag meepra-

ten of dat hij alleen geïnformeerd moet worden. Zijn er nog onder-

handelingsmogelijkheden, dan moet dat worden duidelijk gemaakt 

en moet ook de speelruimte voor de medewerkers worden aangege-

ven. Maar ook als de inhoud al vaststaat, kan een goed gesprek een 

instrument zijn om de verandering voor alle partijen acceptabel te 

maken. Door te luisteren naar medewerkers die de consequenties van 

de verandering voor zichzelf aangeven, kan het zijn dat er onvolko-

menheden naar voren komen die een praktische uitvoering in de weg 

staan. Daaraan kan dan vervolgens nog gewerkt worden.

Wie inzicht heeft in de oorzaken van weerstand is beter in staat om 

met die weerstanden om te gaan en kan ze zelfs ombuigen in loyaliteit 

aan de te nemen maatregelen en de organisatie. Weerstand bij een 

medewerker wordt bijna altijd opgeroepen door een of enkele van de 

volgende oorzaken (Nathans 1996, 108):

a  De verandering is niet in het belang van de medewerker.

b  Er is onduidelijkheid.

c  De medewerker denkt dat het beter kan.

d   De medewerker heeft angst niet aan de nieuwe eisen te kunnen 

voldoen.

e   Bij de medewerker ontstaat het gevoel dat hij niet serieus geno-

men wordt.

f  De medewerker ziet de zin van de verandering niet in.

g   De fase waarin de medewerker zit in het veranderingsproces 

(van geconfronteerd worden met de verandering tot uiteindelijk 

het accepteren en actief meedoen in de nieuwe situatie).

De oorzaken a tot en met f kunnen in veel gevallen via een open 

gesprek boven water komen en vaak ook worden weggenomen of 

opgelost. Om effectief met oorzaak g te kunnen omgaan is inzicht in 
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de fasering onmisbaar. Vanuit dat inzicht is het mogelijk om de mede-

werker gericht te beïnvloeden in het proces naar acceptatie.

Hieronder wordt die fasering aangegeven, met het kenmerkende gedrag 

van de medewerker en de instrumenten die de regiomanager kan 

hanteren om de medewerker te beïnvloeden.

1.  De medewerker wordt geconfronteerd met de verandering
  Medewerker:  Verwarring, het verliezen van vertrouwde zeker heden, 

onduidelijk perspectief.
  Manager:  Aan de betrokkene wordt duidelijk gemaakt met 

welke effecten hij wordt geconfronteerd. De mana-

ger maakt duidelijk waar de medewerker wel en 

waar hij niet over kan meebeslissen. Er wordt 

hulp aangeboden. Er wordt duidelijke informatie 

gegeven over de manier waarop het een en ander 

gestalte krijgt.

2. De medewerker ontkent de verandering
  Medewerker:  ‘Het gaat mij niet aan’, (terugtrekkend gedrag).
  Manager:  De realiteit wordt duidelijk onder de aandacht van 

de medewerker gebracht. Veel luisteren, vragen 

stellen, herhalen en zeker niet zenuwachtig worden; 

dat wordt in deze fase van de manager gevraagd.

3. De medewerker neemt afstand van de verandering
  Medewerker:  Woede, schande, klagen, oorzaken bij de ander neerleg-

gen, (calimerogedrag).
  Manager:  Ondersteunen, echte interesse tonen en luisteren is 

hier de boodschap. De manager moet vooralsnog 

vermijden de veranderingen onder dwang door 

te voeren, maar probeert de oorzaken van de 

weerstand(en) op te lossen. Het risico is aanwezig 

dat de manager zich als leidinggevende afgewe-

zen gaat voelen, waardoor de neiging ontstaat om 

zich of terug te trekken of juist het eigen gelijk te 

gaan bewijzen. Cruciaal in deze fase is de commu-

nicatie in stand te houden.
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4. De medewerker accepteert de verandering
  Medewerker:   In plaats van gericht te zijn op het verleden groeit er 

een houding die op de toekomst is gericht. Er ontstaat 
een nieuw perspectief. De dreiging wordt een uitda-
ging.

  Manager:   De manager bouwt rituelen in om afscheid te 

nemen van het oude en te starten met het nieuwe. 

Reden voor een feestje! We gaan samen werken 

aan de toekomstvisie van het team die verder 

wordt ontwikkeld en geoperationaliseerd. Team-

building en het werken aan de interne organisatie 

van het team zijn zaken die in deze fase van belang 

zijn om medewerkers toekomstgericht te laten 

denken.

5. De medewerker gaat meewerken aan de verandering
  Medewerker:   Beweging, de wil is aanwezig, acceptatie.
  Manager:   Teambuilding blijft hier belangrijk, maar ook 

scholing en uitproberen van gemaakte afspraken. 

Experimenteren dus. De verantwoordelijkheden 

liggen in deze fase bij het team en bij de manager 

gezamenlijk. De manager moet nu  zorgen dat de 

verandering in de werkwijze van het team wordt 

geïntegreerd en vastgehouden.

6.  De medewerker heeft de verandering geïntegreerd in zijn 
manier van werken

  Medewerker:   De nieuwe situatie wordt als normaal beleefd.
  Manager:  Van de manager worden dezelfde acties en vaar-

digheden verwacht als in de vorige fase, met dat 

verschil dat de verantwoordelijkheden steeds meer 

naar het team verschuiven.

Kennis van managementstijlen is noodzakelijk maar niet voldoende 

om tot daadwerkelijk effectief leiding geven te komen. De ervaring 

heeft geleerd dat de manier van optreden van de manager de sleutel 

blijkt te zijn tot succesvol leidinggeven. De manier waarop een regio-
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manager opereert, moet vooral inspirerend zijn ten opzichte van zijn 

medewerkers. Alleen een inspirerende leidinggevende geeft de mede-

werker kansen waartoe die zichzelf voorheen niet in staat achtte. 

Zo’n regiomanager maakt het anderen mogelijk om zelf de nodige 

stappen te zetten. Dit lukt alleen als je mensen op hun kracht 

aan spreekt, medewerkers hun eigen antwoorden laat vinden zonder 

ze aan hun lot over te laten en vertrouwen te hebben in de zelfredzaam-

heid van de medewerker (Lenette Schuit 2001, 120-121).

2.2.6  Beleidscyclus

In een lerende organisatie waarin veranderingen ook in de toekomst 

zullen blijven plaatsvinden dienen processen geborgd te worden in 

een beleidscyclus waarin nieuwe ontwikkelingen worden geïnitieerd 

en geïmplementeerd, maar vervolgens ook weer worden geëvalueerd 

en waar nodig bijgesteld volgens een duidelijke planning.

In de organisatie wordt daarom periodiek gecommuniceerd over:

• de voorgenomen en uitgevoerde begeleidingsactiviteiten;

• signalen (extern) en verbetersuggesties (intern);

• samenwerking met (keten)partners;

• de wensen van cliënten en het belang om daaraan te voldoen;

•  de behaalde resultaten (inclusief de resultaten van externe 

audits);

• ontwikkelingen van de organisatie;

• het organisatie- en personeelsbeleid;

• de doelstellingen en het realiseren daarvan.

Er is een aantal formele overlegvormen ingericht om de uitvoering 

van het beleid te ordenen. Denk daarbij aan managementteam (MT), 

ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, raad van toezicht, overleg 

bestuurder-regiomanager en beleidsoverleg. Er  wordt gewerkt volgens 

een vast vergaderschema waarbij aan het begin van het jaar – op 

hoofdlijnen – al vaststaat wanneer welke zaken besproken moeten 

worden en door wie. Deze opzet is gebaseerd op het in december van 

elk jaar vast te stellen jaarplan met de bijbehorende begroting. Regel-
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matig verschijnen de organisatiebladen Spirit en Horizon met nieuws 

over onder andere besluiten van het MT, personeelszaken, beleidsont-

wikkelingen, nieuwe aanwinsten in de bibliotheek, bijscholing, infor-

matie over actuele interne en externe ontwikkelingen die van belang 

zijn voor het uitvoeren van het werk. Naast de gereguleerde overleg-

structuur vinden er individuele dan wel groepsgewijze gesprekken 

plaats die de dagelijkse  werkpraktijk ondersteunen en de deskundig-

heid van mede werkers bevorderen.

Binnen de beleidscyclus speelt het kwaliteitssysteem een belang rijke 

rol. Niet als keurslijf, maar als mogelijkheid om organisatie en mede-

werkers continu een spiegel voor te houden. De verantwoordelijkheid 

voor het functioneren van het kwaliteitssysteem ligt bij de bestuur-

der. Het beheer van het systeem is gedelegeerd naar de kwaliteitsfunc-

tionaris. Die maakt deel uit van de taakgroep management control, 

die zelf weer een onderdeel vormt van het bestuursbureau.

De bestuurder en de regiomanagers dragen gezamenlijk zorg voor de 

uitvoering, bewaking en continue verbetering van het systeem en de 

daaraan verbonden doelstellingen. De beoordeling van het kwaliteits-

systeem, het afnemen van interne audits, het afhandelen van klach-

ten, het uitvoeren van verschillende metingen en het nemen van 

zowel preventieve als corrigerende maatregelen zijn daarom inge-

pland in de beleidscyclus en MT-vergaderingen. Eenmaal per jaar 

wordt door de bestuurder de geschiktheid en de effectiviteit van het 

kwaliteitssysteem getoetst aan het strategisch beleid en aan de van 

het strategisch beleid afgeleide doelstellingen (de management 

review). Hierbij wordt een reeks aan ervaringsgegevens betrokken: 

de uitkomsten van de interne audits,  de resultaten van het welzijns -

   onder zoek onder medewerkers, gegevens ten aanzien van de beheer-

sing van zowel primaire als secundaire processen, interne klachten en 

verbeteringsvoorstellen, cliëntentevredenheidsonderzoeken, opleidin-

gen en kwaliteitsregistraties (o.a. analyse van klachten van klanten en 

leveranciersbeoordelingen). De resultaten van deze beoordeling 

worden schriftelijk vastgelegd en dienen als basis voor beleidsontwik-

keling. Waar nodig wordt na goedkeuring door de bestuurder het 
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kwaliteits systeem aangepast. De kwaliteitsfunctionaris is dan weer 

verantwoordelijk voor de opvolging van de in het verslag vermelde 

verbeter-/actiepunten en kwaliteitsdoelstellingen.

Het MT houdt twee maal per jaar een themadag. De themadag in het 

voorjaar is bedoeld om een analyse te maken van de stand van zaken. 

Een terugblik op het afgelopen jaar wordt gecombineerd met de 

interne en externe ontwikkelingen zoals die zich op dat moment 

voordoen. Deze analyse vormt de input voor de kaderbrief voor het 

komende jaar die in juni van het lopende jaar verschijnt. Ook wordt 

in de themadag van het voorjaar bekeken wat er nog moet gebeuren 

om de doelstellingen van het lopende jaar te halen.

De themadag in het najaar wordt besteed aan het verder uitwerken 

van de kaderbrief in concrete doelstellingen voor het komende jaar. 

Ook worden dan de regionale jaarplannen in hun samenhang beke-

ken. Die plannen zijn stuk voor stuk weer gebaseerd op de kaderbrief.

Eén keer in de drie jaar wordt er een nieuw ondernemingsplan 

gemaakt. Dit proces start steeds met werkconferenties voor enerzijds 

cliënten, ouders en verwanten en anderzijds medewerkers. Deze 

conferenties leveren de bouwstenen voor het nieuwe plan. De ervaring 

is dat zowel cliënten met hun verwanten als medewerkers een 

enorme hoeveelheid bruikbare suggesties geven. Later worden er 

inloopsessies voor medewerkers en verwanten gehouden om te 

kunnen reageren op het concept ondernemingsplan. De regioplan-

nen die onderdeel zijn van het ondernemingsplan worden met de 

teams en regionale cliënten raad besproken. Vervolgens wordt advies 

gevraagd aan ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Tenslotte 

stelt de raad van toezicht het ondernemingsplan vast.
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2.3  Kenmerken van de zorg

2.3.1  Vraaggerichte ondersteuning

Van aanbodgerichte begeleiders zijn medewerkers vraaggerichte 

ondersteuners geworden. In die rol ondersteunen zij cliënten bij het 

realiseren van de door hen gewenste kwaliteit van leven. Dat vereist 

van medewerkers een coachende en ondersteunende houding waarbij 

steeds de vraag en behoefte van de cliënt centraal staat. Die wens van 

de cliënt is altijd leidend voor het handelen. Robert Schalock (Schalock 
R.L., 1996 en 2000) onderscheidt een achttal levensgebieden waarop 

professionele ondersteuning mogelijk en vaak gewenst is. Elk van die 

acht levensgebieden vraagt om een doelgerichte ondersteuning door 

de medewerkers van Estinea.

1.  Persoonlijke relaties, een sociaal netwerk
  Gericht aandacht besteden aan het sociale netwerk en de rela-

ties van cliënten is een nieuw aspect van het beroep van cliënt-

ondersteuner. Van de professionele cliëntondersteuner wordt 

expliciet gevraagd om bewust aandacht te besteden aan het in 

stand houden en eventueel uitbreiden of versterken van het soci-

ale netwerk van cliënten. Dat sociale netwerk bestaat uit relaties 

en contacten met alle mogelijke mensen die voor de cliënt waar-

devol zijn of dat kunnen worden. De professionele hulpverleners 

zelf behoren niet tot dit netwerk maar ondersteunen de cliënt 

als dat nodig is bij het  op- en uitbouwen en onderhouden ervan. 

Dat gebeurt niet op basis van toevalligheden – hoewel toevallig-

heden vaak wel nieuwe kansen bieden – maar planmatig. Samen 

met de cliënt en een aantal direct betrokkenen gaat de mede-

werker stap voor stap met dit sociale netwerk aan de slag en zo 

krijgt het een eigen plaats in het persoonlijk zorgplan van iedere 

cliënt.

2.  Zelfbeschikking
  Zelfbeschikking wordt voor een belangrijk deel bepaald door het 

maken van keuzes op alle gebieden van het leven. Om cliënten 
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te ondersteunen bij het maken van die eigen keuzes werken de 

cliëntondersteuners gericht aan vier aspecten:

 •  Er moet iets te kiezen zijn, dus de ondersteuner zorgt dat er 

iets te kiezen valt en  biedt keuzemogelijkheden aan.

 •  De cliënt heeft vaardigheden nodig om keuzes te kunnen 

maken. Die vaardigheden worden door de ondersteuner 

aangeleerd.

 •  De cliënt wordt door de ondersteuner gestimuleerd om aan 

te geven wat hij wil, wenst en belangrijk vindt.

 •  Ondersteuners herkennen en erkennen de keuzes van de 

cliënt en handelen er vervolgens ook naar.

3.  Emotioneel welzijn
  Emotioneel welzijn vindt zijn basis in gerespecteerd en geaccep-

teerd worden zoals je bent. Gerespecteerd worden met al je 

‘eigenaardigheden’ is een basisbehoefte van de mens en vormt 

daarom een onvervreemdbaar uitgangspunt van de vraagge-

stuurde ondersteuning door de medewerker.

4.  Deelname aan de samenleving
  Meedoen en erbij horen is voor veel mensen een basisbehoefte. 

Dit kan zijn in gezinsverband, samen met bewoners van 

hetzelfde huis, in de buurt of de wijk of als deel van de plaatse-

lijke gemeenschap. Maar ook meedoen met de mensen met wie 

je werkt, sport of je vrije tijd doorbrengt. Meedoen is als persoon 

gezien en gekend worden. Het betekent ook dat je je houdt aan 

afspraken en plichten die voortvloeien uit het meedoen, het 

erbij horen. Het gaat om het vervullen van allerlei rollen in 

verschillende situaties. Thuis ben je ouder of kind, op school ben 

je docent of leerling en bij de sportclub teamlid of trainer. Die 

positie bepaalt de rol die je speelt en al die rollen samen bepa-

len wie je bent, hoe je jezelf neerzet in de samenleving. Daaraan 

ontlenen mensen hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen. Daarom 

is deelname aan allerlei maatschappelijke en sociale verbanden 

en activiteiten een belangrijk aandachtsgebied voor professio-

nele ondersteuners.
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5.  Persoonlijke ontwikkeling
  Wie zich persoonlijk ontwikkelt, doet steeds weer andere erva-

ringen op, verwerft kennis en leert nieuwe vaardigheden aan.  

Al die ervaringen worden weer gebruikt om zich te kunnen 

handhaven in het dagelijkse leven. Iedereen heeft bepaalde 

talenten en kwaliteiten en kan vaardigheden ontwikkelen en 

leren gebruiken. De één is goed in schilderen, de ander in koken 

en weer iemand anders is goed in het leggen van contacten. Dat 

geldt onverkort ook voor cliënten. Zij hebben hun eigen speci-

fi eke talenten en kwaliteiten die het waard zijn om te worden 

ontwikkeld. Van professionele ondersteuners wordt daarom 

verwacht dat zij cliënten ondersteunen en coachen bij hun 

persoonlijke ontwikkeling.

6.  Fysieke gezondheid
  Cliëntondersteuners spannen zich dagelijks in om aan de wensen 

van cliënten op het gebied van fysieke gezondheid tegemoet te 

komen. Dat begint  bijvoorbeeld al bij het zorgen voor een duur-

zame, veilige en prettige leefomgeving en gezonde, veilige en 

smakelijke maaltijden, snacks en drankjes. Maar ook de aandacht 

voor de dagelijkse verzorging zoals wassen, mond-, gezichts- en 

haarverzorging, scheren, toiletgang valt daaronder en als dat 

nodig is medicatie, behandelingen, gebruik van hulpmiddelen, 

pijnbestrijding en dergelijke.

7.  Materiële situatie
  De materiële situatie wordt in belangrijke mate bepaald door de 

woonsituatie en de fi nanciële gang van zaken. Voor wat betreft 

de woonsituatie van cliënten verwijzen we naar paragraaf 2.3.2 

over deconcentratie waarin we daar veel uitgebreider op ingaan. 

Op het gebied van doelmatig fi nancieel beheer worden cliënten 

ondersteund bij het voeren van een administratie en het behe-

ren van hun budgetten.

8.  Rechten
  Het is nog lang niet zo dat mensen met een beperking in de 

dagelijkse praktijk dezelfde rechten en plichten hebben als andere 
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mensen. Dat betekent dat de ondersteuning niet alleen maar 

gericht moet zijn op de persoon zelf, maar zeker ook op het 

cre ëren van voorwaarden en mogelijkheden in zorgorganisaties, 

in de dagelijkse woon- en werkomgeving en in de samenleving. 

Het gaat feitelijk om de emancipatie van burgers met een beper-

king.

2.3.2  Decentraal wonen

Een belangrijk uitgangspunt van de cliëntondersteuning na de reorga-

nisatie is het scheiden van wonen en zorg. Elke cliënt, ongeacht 

niveau, heeft recht op een eigen woonruimte inclusief douche, toilet 

en keukenblok. Deze visie op wonen betekent overigens niet dat er 

geen vormen van groepswonen mogelijk zijn als de cliënt dit wenst. 

Vraaggerichte ondersteuning blijft onverkort gehandhaafd, ook hier. 

Rekening houdend met de wensen en het niveau van de cliënt kunnen 

er wel verschillende woonvormen worden aangeboden (wat meer 

beschermd, naar binnen gericht of juist niet).

Het realiseren van individuele woonruimten betekent vanzelfsprekend 

ook deconcentratie. De eigen woonruimte bevindt zich bij voorkeur 

in een reguliere wijk en die woonruimte wordt bij voorkeur ook geëx-

ploiteerd door een woningcorporatie. Belangrijk is de opvatting dat  

wonen meer is dan het hebben van een eigen plek. Wonen is ook en 

vooral meedoen met en gebruik maken van de sociale omgeving van 

de woonplek. Het is het deelnemen aan de samenleving in al zijn 

vormen en mogelijkheden. Dat betekent bijvoorbeeld huur betalen, 

verantwoordelijk zijn voor je energiegebruik, contacten onderhouden 

met de buurt en het kunnen ontvangen van familie, vrienden en kennis-

sen. Een niet onbelangrijk voordeel van zelfstandig wonen is dat het 

de positie van de ondersteuners heel duidelijk maakt. Medewerkers 

en anderen komen ondersteuning bieden in de woning van iemand 

anders.
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Bruggenbouwer
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2.3.3  Bruggenbouwer / sociaal netwerk

Een belangrijke doelstelling van de dienstverlening is het realiseren 

van volwaardig burgerschap voor cliënten met een verstandelijke 

beperking. Daar wordt aan gewerkt door zoveel mogelijk zelfstandig-

heid te bieden op alle terreinen van het leven. Denk hierbij aan het 

invullen van de eigen woonsituatie, het creëren van werk op eigen 

niveau en het zinvol invullen van vrije tijd. Een sfeer van veiligheid 

en geborgenheid is bij al die inspanningen een absolute randvoor-

waarde. Volwaardig burgerschap veronderstelt deelname aan de samen-

leving in welke vorm dan ook. Maar die samenleving is per defi nitie 

gevarieerd en ontwikkelt zich zelf ook. De inbreng en invloed van 

mensen met een beperking zorgt ook zelf voor een verandering van 

die samenleving. En die verandering dient ook nadrukkelijk nage-

streefd te worden.

Mensen met een beperking, en zeker zij die al lang verblijven binnen 

traditionele voorzieningen, hebben vaak maar een zeer beperkt 

netwerk van contacten en relaties. In veel gevallen zijn zij voor hun 

sociale contacten en relaties aangewezen op medebewoners, verwan-

ten en professionele begeleiders. De organisatie beschouwt een met 

de cliënt meegroeiend sociaal netwerk als een recht en een noodzake-

lijkheid.

Het begeleiden en ondersteunen van cliënten bij de opbouw, instand-

houding en eventuele uitbreiding van hun sociaal netwerk is hiermee 

een wezenlijk nieuw onderdeel geworden van het takenpakket van de 

begeleiders. Alle medewerkers zijn geschoold in het in kaart brengen 

en verder uitbreiden van het sociaal netwerk van de cliënt, ongeacht 

het niveau waarop die cliënt functioneert.

Door deze ontwikkelingen zijn medewerkers steeds meer gaan optreden 

als bruggenbouwers om de kloof tussen de huidige voorzieningen en 

de lokale samenleving te dichten. Het takenpakket van de medewer-

kers wordt hierdoor nog dagelijks veelzijdiger. Medewerkers krijgen 

steeds vaker te maken met allerlei (ethische) dilemma’s. Voor sommigen 

blijkt dat een prachtige uitdaging te zijn, voor anderen juist niet.
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2.3.4  Cliëntenmedezeggenschap

Zoals in hoofdstuk 1 al is beschreven is de visie op de positie van 

mensen met een beperking de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. 

Lange tijd zijn zij voor het behartigen van hun belangen sterk afhan-

kelijk geweest van anderen. Begeleiders, ouders en familieleden 

hebben met de beste bedoelingen jarenlang bepaald wat het beste 

voor hen was. Vanaf de jaren 90 echter wordt bij mensen met een 

verstandelijke beperking veel meer uitgegaan van de mogelijkheden 

die iemand heeft. Als een cliënt zelf (nog) in onvoldoende mate zijn 

of haar eigen belangen kan behartigen, treedt veelal de familie op als 

vertegenwoordiger. Er ontstaan belangenverenigingen van mensen 

met een beperking. Er is in toenemende mate sprake van (mede)-

zeggenschap van cliënten met een beperking over hun eigen levens-

omstandigheden.

Om cliënten optimaal te kunnen ondersteunen bij het realiseren van 

hun wensen is in de nieuwe organisatievorm cliëntenmedezeggen-

schap op vier niveaus geformaliseerd en ontwikkeld.

1.  Medezeggenschap op individueel niveau
  In het kader van vraaggerichte zorg- en dienstverlening is het 

van groot belang om inzicht te hebben in de wensen van cliën-

ten en om te weten of cliënten tevreden zijn over de geboden 

zorg- en dienstverlening.

2.  Medezeggenschap op woon-/werkniveau 
  De participatie van individuele cliënten wordt op dit niveau 

geformaliseerd. Het krijgt vorm door middel van regelmatig 

terugkerende besprekingen waaraan cliënten en/of familie/

contactpersonen en professionals deelnemen. Eventueel te 

nemen maatregelen worden altijd formeel door een medewer-

ker ingebracht in het teamoverleg met de regiomanager. Belang-

rijke onderwerpen kunnen en moeten ook worden ingebracht 

bij de cliëntenraad.
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3.  Medezeggenschap op regioniveau 

  Er is gekozen voor het uitgangspunt de medezeggenschap van 

cliënten zo dicht mogelijk bij hun leefwereld vorm en inhoud te 

geven. Daarom wordt er gewerkt met een cliëntenraad per regio 

met daarnaast een centrale cliëntenraad. De regionale cliënten-

raden bestaan voor de ene helft uit cliënten, die ondersteund 

worden door onafhankelijke coaches en voor de andere helft uit 

verwanten of vertegenwoordigers. De cliëntenraad in de regio 

richt zich op de medezeggenschap van cliënten binnen een regio 

met als gesprekspartner de verantwoordelijke regiomanager.

4.  Medezeggenschap op organisatieniveau
  De centrale cliëntenraad richt zich op onderwerpen die de regio 

als organisatorische eenheid overstijgen. De centrale cliënten-

raad voert overleg met de zorgaanbieder in de persoon van de 

bestuurder. Leden van de centrale cliëntenraad worden door en 

uit de lokale cliëntenraden gekozen. Ook de centrale cliënten-

raad bestaat voor de helft uit cliënten en voor de helft uit 

verwanten of vertegenwoordigers.
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HOOFDSTUK 3 

Instrumenten die mensen 
en de organisatie beter laten 
functioneren
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3.1  Inleiding

Juist vanwege het feit dat er zelfsturend wordt gewerkt, is het absoluut 

noodzakelijk om instrumenten ter beschikking te hebben om de 

kwaliteit van de zorgverlening te kunnen waarborgen. Deze instru-

menten zorgen ervoor dat de samenwerking tussen de individuele 

cliëntondersteuners gecontroleerd en gecoördineerd verloopt en dat 

alles wat er wordt ondernomen uiteindelijk de situatie van de cliënt 

ten goede komt en ook nog eens zo effectief en effi ciënt mogelijk 

gebeurt. De regiomanager kan met behulp van deze instrumenten 

een beeld krijgen van waar zich de sterke en minder sterke punten 

van het team bevinden. En dan gaat het zowel om de kwaliteit van de 

zorgverlening als de kwaliteit van de interne samenwerking. In feite 

wordt via die instrumenten de dagelijkse kwaliteit binnen de regio 

gewaarborgd.

De instrumenten zijn onder te verdelen in een drietal hoofdgebieden:

•  Instrumenten ten behoeve van de voortgangsbewaking van de 

organisatie op teamniveau.

•  Instrumenten ter bewaking van de kwaliteit van de samenwer-
king binnen het team en van de individuele kwaliteiten van de 

medewerker.

•   Instrumenten ter bewaking van de kwaliteit van zorgverlening.
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C1
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In een overzicht ziet dit er als volgt uit:
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Instrumenten ter ondersteuning van zelfsturing en kwaliteit

A.  Instrumenten gericht op de organisatie
1. Takenmatrix

2. Bedrijfsbureau

3. Managementinformatie

4. Kwaliteit HKZ (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling zorgsector)

B.   Instrumenten gericht op onderlinge samenwerking van 
medewerkers en op individuele kwaliteiten van medewerkers
1. POP-gesprekken 

2. Teamscan TOP (team ontwikkelplan)

3. Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E)

4. Verzuimanalyse

5. Introductie nieuwe medewerkers

6. Opleidingsbeleid

C.  Instrumenten gericht op de kwaliteit van zorg
1. Cliëntentevredenheidsonderzoek

2. Zorgplancyclus 

3. Cliëntenmedezeggenschap

4. Protocollen

In de volgende hoofdstukken worden de instrumenten nader toege-

licht en op de cd-rom achter in het boek zijn alle uitgewerkte instru-

menten te vinden. 

3.2  Instrumenten gericht op de organisatie

3.2.1  Takenmatrix (A1)

Zelfsturende teams vragen om een goede verdeling van taken binnen 

het team. Het moet duidelijk zijn welke taken er zijn en op welke 

manier die in een team moeten worden uitgevoerd om tot een goede 

bedrijfsvoering te komen. Het is daarbij van groot belang dat medewer-

kers taken van elkaar kunnen overnemen. Continuïteit is een voor-

waarde voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.
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De juiste invulling van functies en taken door individuele medewer-

kers vraagt om een effi ciënte en effectieve organisatie. Allereerst 

wordt er natuurlijk gekeken naar de affi niteit die een bepaalde mede-

werker heeft met een bepaalde taak. Zo wordt er optimaal gebruik 

gemaakt van de talenten en ervaring die aanwezig zijn. Maar een 

ander belangrijk uitgangspunt is dat na verloop van tijd in principe alle 

medewerkers verschillende taken moeten kunnen uitvoeren (taakver-

breding). Dat maakt niet alleen het werk voor medewerkers interes-

santer, het houdt mensen ook scherp. Verder is het van belang dat er 

geregeld wordt dat er altijd voor elke taak een vervanger aanwezig is.

Regelmatig evalueren over de uitvoering van de taken (minimaal één 

keer per jaar is noodzakelijk) en rouleren van taken maken teams 

minder kwetsbaar.

Alle taken binnen een zelfsturend team worden vermeld in een  zoge-

naamde takenmatrix. Hierin wordt aangegeven wie verantwoordelijk 

is voor de uitvoering van welke taak. 

Denk daarbij aan roosteren, PIP-er, BHV/arbo-coördinatie, fi nancieel 

beheer of medicatie  Deze taken zijn uitgewerkt in algemene termen. 

Naast de algemene formulering uit de takenmatrix werkt ieder team 

de taken zelf verder uit zodat ze aansluiten bij de specifi eke situatie 

en de interne afspraken.

3.2.2 Bedrijfsbureau (A2)

Het bedrijfsbureau gaat uit van de volgende visie:

De taakgroepen hebben een ondersteunende, adviserende en bewa-
kende functie en initiëren nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot 
beheersmatige en inhoudelijke processen voor alle geledingen binnen 
de organisatie om zo de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening 
binnen de organisatie mede te waarborgen.

Bij deze visie wordt ervan uitgegaan dat de medewerkers van de taak-

groepen in dienst staan van de overige medewerkers van Estinea, in een 

constant lerende organisatie. De zelfsturende teams en regiomanagers 



-  72

zijn de pijlers die de organisatie dragen. De medewerkers van de taak-

groepen hebben een coachende en dienstverlenende grondhouding 

ten opzichte van de medewerkers in de teams. De taakgroepen werken 

vraaggestuurd op basis van opdrachten uit de diverse geledingen van 

de organisatie (Raad van Bestuur, managers, medewerkers) en stellen 

hun kennis en deskundigheid ook ter beschikking om vragen te 

kunnen beantwoorden van cliënten, contactpersonen en derden.

De adviezen die door de taakgroepen gegeven worden aan regio-

managers en medewerkers van teams zijn niet vrijblijvend. Integendeel, 

het gaat hier om een dwingende adviesbevoegdheid. Dit betekent dat, 

als de medewerker of de regiomanager een advies naast zich neerlegt, 

hij dit zal moeten terugkoppelen naar de betreffende adviseur en 

Taakgroep personeel

 - Opleidingen

 - Consultatie

 - Advies en beleidsontwikkeling HRM

 - Voorlichting

Taakgroep administratie

 - Personeelsadministratie

 - Salarisadministratie

 - Secretariaat

 - Cliëntenadministratie

 - Debiteuren

 - Crediteuren

Taakgroep cliënten

 - Specialisme

 - Paramedici

 - Cliëntenmedezeggenschap

 - Intake

 - Consultatie

 - Advies en beleidsontwikkeling zorg

 - Voorlichting 

Taakgroep bedrijfsondersteuning

 - Gebouwbeheer

 - Inkoop

 - Kantooronderhoud

 - Receptie

 - Gebouwonderhoud (schilder/tuinman)

 - Automatisering

Taakgroep planning en control

 - Grootboekadministratie

 - Rapportage

 - Begroting

 - Jaarrekening

Bedrijfsbureau
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moeten overleggen met zijn leidinggevende. Die kan zijn onderge-

schikte steunen in het besluit het advies niet op te volgen of juist 

opleggen dat het advies van de adviseur overgenomen moet worden.

De taakgroepen hebben naast hun adviserende en ondersteunende 

functie ook nog een bewakende rol. Ze leveren een bijdrage aan de 

kwaliteit van de organisatie door te signaleren waar de processen niet 

goed verlopen. Ze geven managementinformatie ten aanzien van de 

kwaliteit die teams moeten leveren op het gebied van fi nanciën, 

personeel en zorginhoudelijke processen.

3.2.3  Managementinformatie (A3)

Ondersteuning van het primaire proces met geautomatiseerde syste-

men is een normale zaak geworden. Ieder zelfsturend team heeft 

toegang tot het zorginformatiesysteem, de dienstroosterplanning en 

het fi nanciële systeem. Daarnaast functioneert intranet waar alle 

relevante informatie op te vinden is. Nog maar tien jaar geleden was 

dit heel anders georganiseerd. Op het centraal bureau werden in een 

pc de kerngegevens van iedere cliënt bewaard. Zorgplannen werden 

eerst met de hand geschreven door persoonlijk begeleiders en vervol-

gens in WordPerfect op het centraal bureau uitgewerkt. ICT-middelen 

waren op de locaties niet voorhanden. Informatie werd overgebracht 

door de locatiehoofden. Om als teams zelfsturend te kunnen werken 

was het noodzakelijk dat ze zelf de zorgplannen konden schrijven in 

een geautomatiseerd systeem. In 2002 hadden de teams niet alleen 

direct toegang tot de noodzakelijke zorginformatie, maar moesten 

ook zelf hun productieverantwoording in het systeem gaan vastleg-

gen. Alle teams kregen dus ook de beschikking over een eigen pc.

In dezelfde periode werd het systeem van roosteren aangepast. Roosters 

werden tot die tijd altijd met de hand gemaakt en in teams waar al 

een pc beschikbaar was, werd in Excel geroosterd. Een specifi ek rooster-

programma met koppelingen aan het personeels- en salarissysteem 

bleek een enorme stap vooruit. Onregelmatigheidstoeslagen, vrije dagen, 

ziektedagen en overwerk worden nu vanuit het roosterprogramma 

automatisch verwerkt. Het management, maar ook de teams zelf 
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hebben direct de beschikking over formatieoverzichten, ziekteverzuim 

en ureninzet van personeel.

Tot slot hebben de teams ook inzicht gekregen in hun fi nanciële gege-

vens. Maandelijks wordt budgetinformatie aan de teams verstrekt. 

Daarnaast hebben teams via een raadpleegfunctie de mogelijkheid 

allerlei gegevens uit het fi nanciële systeem in te zien. Het fi nanciële 

bewustzijn van de teams is hierdoor met sprongen vooruit gegaan.

3.2.4. Kwaliteit (A4)

Het kwaliteitsdenken heeft een nadrukkelijke plaats in de organisatie 

gekregen. Jaarlijks worden er interne en externe audits gehouden die 

dienen als kwaliteitsevaluatie. De interne audits worden twee keer 

per jaar gehouden en uitgevoerd door daarvoor opgeleide auditoren. 

Eén keer per jaar vindt er een externe audit plaats door medewerkers 

van de certifi cerende organisatie. Tijdens deze externe audit lopen de 

interne auditoren met de externe auditoren mee. Dat blijkt een leer-

zame ervaring te zijn.

De audits kunnen twee soorten afwijkingen opleveren: een protocol 

of werkwijze voldoet niet of wordt niet op de juiste manier uitge-

voerd. Op basis van de rapportages van de auditoren wordt een plan 

van aanpak opgesteld om de situatie te verbeteren. Hierin wordt vast-

gelegd welke verbeteracties er komen, op welke termijn die plaatsvin-

den en wie hiervoor verantwoordelijk is.

In het jaarlijkse managementreview wordt er teruggekeken naar alle 

inspanningen die verricht zijn op kwaliteitsgebied en vindt er vervol-

gens een toetsing plaats van het resultaat. Daarbij worden zowel de 

uitkomsten van het kwaliteitssysteem als het kwaliteitssysteem zelf 

getoetst.



75  -

3.3   Instrumenten gericht op onderlinge samenwerking en 
individuele kwaliteiten van medewerkers

3.3.1  POP-gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan) (B1)

Uitgangspunt is dat het ontwikkelen van talenten van medewerkers 

en het vervullen van zoveel mogelijk verschillende activiteiten binnen 

de zelfsturende teams gezamenlijk borg staan voor het optimaal func-

tioneren van die medewerkers. Dit leidt tot een grotere taakvolwas-

senheid. Onderdeel van die taakvolwassenheid is dat medewerkers 

Algemeen beleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsdoelstellingen

Plannen van het kwaliteitssysteem

Uitvoeren van de planning

Bewaken en meten

Gegevens verzamelen en registreren

Analyse

OK?Ja Nee

Beoordelen van 

het systeem

Bijstellen en 

corrigeren

Verbetercyclus

Uit: certifi catieschema HKZ



-  76

zelf in staat zijn na te denken over de kwaliteit van hun eigen functio-

neren. In een lerende organisatie waar medewerkers werken in zelf-

sturende teams staat de eigen taakvolwassenheid en het doorgaande 

leerproces continu ter discussie. Een formeel moment hiervoor is het 

POP-gesprek dat jaarlijks plaatsvindt. Een voor iedere functie uitge-

werkt competentieprofi el vormt de basis voor dit gesprek.

De uitwerking voor elk functieprofi el heeft plaatsgevonden op basis 

van de vijf cultuurpijlers die voor de organisatie uitgangspunt van 

handelen zijn.

Hieronder zijn die cultuurpijlers gedefi nieerd en expliciet gemaakt 

door aan te geven wat concreet van de medewerker verwacht wordt:

Cultuurpijler 1: Christelijke identiteit
• Betrokkenheid
  kan zich inleven in de situatie van anderen en heeft het 

vermogen om daarop op een passende manier te reageren.

• Integriteit
  kan onkreukbaar, betrouwbaar en integer gedrag handhaven 

ondanks de druk van buitenaf om hiervan af te wijken.

• Omgevingsbewustzijn
  is goed geïnformeerd over de politieke, maatschappelijke en 

econo mische ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren 

en kan deze kennis effectief benutten.

Cultuurpijler 2: Netwerkvaardigheid
• Netwerkgerichtheid
  kent het belang van sociale netwerken voor de cliënt, is in 

staat om cliënten contacten te laten leggen en kan contac-

ten aanwenden voor het bereiken van zijn doel.

• Continuïteit
  kan waarborgen dat de cliënt voortdurend begeleid of onder-

steund wordt, zonodig ook met externe (specialistische) hulp.
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Cultuurpijler 3: Professionaliteit
• Flexibiliteit
  kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstan-

digheden of gedragingen van anderen.

• Samenwerkingsvermogen
  levert gezamenlijk met de andere teamleden een bijdrage 

aan het gemeenschappelijk resultaat.

• Vakmanschap
  beschikt over de benodigde kennis en kunde voor het goed 

uitoefenen van het vak.

• Lerend vermogen
  kan nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effec-

tief toepassen in de werksituatie.

• Zelfstandigheid
  is in staat om naar eigen inzicht werkzaamheden (eventueel 

die van anderen) in te delen en af te stemmen op beschik-

bare tijd en capaciteit en neemt na overweging en overleg 

beslissingen zonder er te lang mee te wachten.

• Resultaatgerichtheid
  voelt zich verantwoordelijk voor het leveren van resultaat, 

maakt daar over afspraken en vindt het gewoon dat men zich 

aan afspraken houdt.

• Transparantie
  is open en toegankelijk over de gehanteerde houding en 

werkwijzen (zowel naar cliënten als in het team) en vindt 

verantwoording afl eggen een vanzelfsprekende zaak.

• Kwaliteitsgerichtheid
  stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening 

en is erop gericht die kwaliteit te verbeteren.

• Betrouwbaarheid
  komt afspraken na en zorgt dat collega’s op hem of haar 

kunnen rekenen.

• Zelfsturend vermogen
  kan eigen professioneel gedrag sturen, verantwoorden en 

zonodig ter discussie stellen.
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POP-gesprek
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Cultuurpijler 4: Ondernemerschap
• Daadkracht
 zet plannen om in doelen, acties en resultaten.

• Externe gerichtheid
  laat blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke ontwik-

kelingen of andere omgevingsfactoren die betrekking hebben 

op de verstandelijk gehandicaptenzorg, kijkt verder dan de 

eigen organisatie en kan deze kennis effectief benutten voor 

de eigen functie of organisatie.

• Innovatiekracht 
  kan vernieuwend denken omzetten in concrete acties en 

benut kansen en mogelijkheden om vernieuwende werkwij-

zen, producten of diensten te ontwikkelen en vorm te geven.

Cultuurpijler 5: Mensgericht
• Vraaggerichtheid
  kan aansluiten op de werkelijke vraag van de cliënt en kan 

vaardigheden op het gebied van individuele woononder-

steuning aanleren, stimuleren en ondersteunen.

• Ontplooiingsgerichtheid
  wil mogelijkheden en talenten zien bij medewerkers en 

organisatie en daarin investeren.

Werkwijze bij POP-gesprekken
Het persoonlijk ontwikkelingsplan komt tot stand met behulp van de 

competentieprofi elen van de functie en de aanwezige of gewenste 

competenties bij de medewerker. Het gesprek daarover bestaat uit 

twee delen. Een eerste gesprek vindt plaats tussen de medewerker, de 

primus inter pares (PIP-er) van het team en een zelf uitgenodigde 

collega. Alle drie vullen een competentieprofi el van de betreffende 

medewerker in. De uitkomsten van deze formulieren dienen als 

gespreksonderwerp waarna de medewerker een POP-formulier invult, 

waarin hij aangeeft aan welke (maximaal) vijf competenties hij de 

komende periode wil gaan werken en de manier waarop hij de verbe-

teringen wil gaan realiseren. Vervolgens vindt er zo spoedig mogelijk, 

maar uiterlijk binnen drie maanden een vervolggesprek plaats met 

zijn direct leidinggevende. In dit gesprek worden de afspraken in het 

POP geverifi eerd en gefaciliteerd.
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Het POP-gesprek leidt uiteindelijk tot (de aanpassing van) een persoon-

lijk ontwikkelingsplan dat kortweg in vier stappen te onderscheiden is:

1.  Waar sta ik?
  (Welke competenties beheers ik goed en welke competenties 

minder?)

2. Waar moet  ik naar toe?
 (Waar wil ik in investeren?)

3. Hoe kom ik daar en wat ga ik daar voor doen?
 (Wat wil ik precies gaan ondernemen om dat te bereiken?)

4. Hoe houden we dit bij en evalueren we dat?
  (Concrete afspraken maken die echt meten wat ze willen meten.)

Daarnaast blijven er natuurlijk thema’s over, die juist in de oude func-

tio neringsgesprekken uitgebreid aan de orde kwamen. Denk aan 

bijvoorbeeld werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeids-

verhoudingen. Om ook aan deze onderwerpen de ruimte te geven die 

ze verdienen en om een moment te hebben waarin het voorgaande 

POP-gesprek wordt geëvalueerd, wordt de cyclus, zoals die op pagina 81 

staat afgebeeld, toegepast.

Het is belangrijk gebleken dat de persoonlijke ontwikkelingsplannen 

ingebed worden in de beleidscyclus van de organisatie. De POP-cyclus 

moet als het ware gevoed worden door de strategische keuzes van de 

organisatie en de doorvertaling daarvan naar de werkinhoud. In de 

praktijk betekent dit dat de competentieprofi elen, die de basis 

vormen voor het te voeren POP-gesprek, steeds geëvalueerd moeten 

worden. Wanneer er in de organisatie andere keuzes worden gemaakt, 

heeft dit consequenties voor de competentieprofi elen. Geaccordeerde 

persoonlijke ontwikkelingsplannen worden opgenomen in het persoons-

dossier. Ze vervangen daarmee de vroeger in de zorg gebruikelijke 

formulieren functioneringsgesprekken. Zodra er een nieuw POP-

verslag is, wordt het oude verwijderd.
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Een POP-gesprek voeren vraagt om speciale vaardigheden van elke 

medewerker. Hij moet weten hoe zo’n gesprek gevoerd moet worden, 

hoe je een collega motiveert om de verantwoordelijkheid te nemen 

voor zijn eigen competenties. Een korte training in het voeren van 

POP-gesprekken wordt gegeven tijdens de introductieperiode van 

iedere medewerker. Het voeren van een POP-gesprek hoort dus tot de 

basisvaardigheden van elke medewerker.

Voorbereiding door de 

medewerker/collega

en PIP-er: allen vullen het 

competentieprofiel in

Planning gesprek 

en toelichting

onder leiding van 

de PIP-er

POP-gesprek tussen 

medewerker,

collega en PIP-er

Leidinggevende bereidt 

jaargesprek en 

POP voor

Opstellen en 

accorderen van 

definitief POP

Vervolggesprek met 

leidinggevende 

binnen drie maanden

1

2

3

4

5

Cyclus persoonlijk ontwikkelingsplan
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3.3.2  Teamscan TOP (B2)

Werken volgens de principes van zelfsturing vraagt om een instru-

ment dat de taakvolwassenheid van een team in kaart kan brengen. 

Het is tenslotte het team dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid 

draagt voor het welzijn van een groep cliënten. Met de teamscan kunnen 

de oncontroleerbare beelden die er bestaan over het functioneren van 

het team, omgezet worden in objectief vast te stellen meetbare criteria. 

Teams kunnen met behulp van dit instrument hun zelfsturend vermo-

gen in beeld brengen en op die manier hun eigen taakvolwassenheid 

beoordelen. Regiomanagers gebruiken het als een evaluatieinstrument 

om met teams in gesprek te treden over hun taakvolwassenheid. 

Uitgangspunt is dat de regiomanager tweemaal per jaar over dit 

onderwerp met het team overleg heeft.

De teamscan is onderverdeeld in een viertal aspecten om het zelfstu-

rend vermogen vast te stellen:

1. Organisatorische zelfstandigheid

2. Vakvolwassenheid

3. Sociale volwassenheid

4. Resultaatgerichtheid

Al deze aspecten worden in kaart gebracht via een lijst met stellingen. 

Deze stellingen worden beoordeeld op een vijfpuntsschaal volgens 

onderstaande defi niëring.

Score A  Uitstekend: 
   Alle leden van het team laten dit gewenste gedrag zien of er 

wordt in ruime mate voldaan aan dit criterium.

Score B  Tevredenstemmend: 
   Het team is doorgaans in staat om in voldoende mate het 

gewenste gedrag te vertonen of er wordt in voldoende mate 

voldaan aan dit criterium. Af en toe is er hulp nodig.

Score C  Matig: 
   Dit aspect verdient aandacht. Er moeten verbeter punten 

worden geformuleerd. Het team heeft moeite met dit aspect 

of er wordt weinig tot onvoldoende aan dit criterium voldaan.
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Score D  Onvoldoende: 
   Hier moet echt verandering in komen. Er wordt duidelijk 

niet voldaan aan de eisen die verwacht mogen worden. Het 

team schiet echt tekort en er is voortdurend sturing, controle 

en correctie nodig van de leidinggevende of er wordt niet 

tot onvoldoende aan dit criterium voldaan.

Score E  Niet te beoordelen / niet relevant: 
  Is niet te beoordelen of niet van toepassing.

Na individuele invulling door de teamleden vindt er een gesprek 

plaats tussen de teamleden en de regiomanager waarin de overeen-

komsten en de verschillen worden besproken. De regiomanager stelt 

samen met het team vast waarin het team, qua zelfsturend vermo-

gen, zich verder moet ontwikkelen. De uitkomsten van de teamscan 

geven de onderwerpen voor een teamontwikkelplan (TOP) waarin 

concrete acties ter verbetering of ontwikkeling worden geformuleerd. 

3.3.3  Risicoinventarisatie & -evaluatie (B3)

Werkgevers zijn volgens artikel 5 van de Arbowet verplicht één keer 

per drie jaar een risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit te voeren. 

Dit om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de arbeidsvoor-

waarden, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandig heden en de 

arbeidsinhoud. De resultaten daarvan worden vertaald in beleids-

maatregelen en verbeterpunten en op teamniveau teruggekoppeld 

naar de medewerkers. Het team is verantwoordelijk voor de invullin-

gen en de uitvoering van het plan van aanpak. Onderwerpen die het 

team aangaan, worden gecoördineerd door de taakfunctionaris arbo 

van het team. De preventiemedewerker die onderdeel uitmaakt van de 

taakgroep personeel evalueert regelmatig de voortgang met het team. 

Naast een RI&E wordt er één keer in de twee jaar een welzijnsonder-

zoek uitgevoerd. De vragen van dit onderzoek zijn samengesteld samen 

met medewerkers en daardoor volledig gericht op de eigen organisatie. 

De uitkomsten leiden vervolgens tot een plan van aanpak voor verbe-

tering.
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3.3.4  Verzuimanalyse (B4)

In het kader van de wet verbetering poortwachter wordt van de werk-

gever verlangd dat die naar redelijkheid alle mogelijke inspanningen 

verricht die de reïntegratie van zieke of tijdelijk arbeidsongeschikte 

medewerkers bevorderen. Van de medewerker op zijn beurt wordt 

verwacht dat hij meewerkt aan de overeengekomen reïntegratiestap-

pen en eventueel andere aangeboden passende arbeid aanvaardt. De 

medewerker werkt in samenwerking met de leidinggevende mee aan 

een werkhervatting die in verhouding staat tot zijn belastbaarheid en 

die past in het plan van aanpak. Dat betekent dat van de medewerker 

een actieve houding wordt verwacht en dat die medewerker waar 

mogelijk ook zelf komt met voorstellen voor zijn reïntegratie. Er wordt 

vanuit gegaan dat niemand ziek wil zijn en dat iedereen het liefst zo 

snel mogelijk weer aan het werk is. De positie van de bedrijfsarts is 

leidend in het proces. Hij ziet erop toe dat verzuim niet onnodig 

wordt gemedicaliseerd en dat medewerkers zich niet oneigenlijk ziek 

melden. 

Conform de wet verbetering poortwachter heeft een casemanager de 

regie over het reïntegratieproces en bewaakt of de gemaakte afspra-

ken worden nagekomen. In het sociaal medisch overleg (SMO), waarin 

de casemanager, de bedrijfsarts en de regiomanager zitting hebben, 

wordt de voortgang van het reïntegratieproces van de medewerker 

bewaakt.

Jaarlijks moet verzuim ook onderwerp van gesprek zijn binnen het 

team. In het kader van een organisatiebreed bewustwordingsproces 

volgt iedere medewerker een training ziekteverzuim. 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•  Wetgeving; waar liggen rond verzuim de verantwoordelijkheden 

van werkgever, werknemer en team en wat zijn de consequen-

ties daarvan?

•  Communicatie; wat mag je wel vragen bij een ziekmelding en 

wat niet? Het is belangrijk om elkaar op de juiste manier te 

bevragen (bijvoorbeeld: Wat is je inzetbaarheid? Wat kun je nog 

wel?). Je weet als medewerker wat je kunt verwachten bij een 

ziekmelding. Tijdens de training wordt geoefend met het elkaar 

bevragen.
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•  De rol van de bedrijfsarts en de rol van de huisarts.

•  Bespreken van verzuimcijfers binnen het team.

•  Rol van de arbo-contactpersoon.

3.3.5  Introductie nieuwe medewerkers (B5)

Zowel de nieuwe medewerker als het team hebben recht op een 

adequate inwerkperiode. Er bestaat namelijk een direct verband 

tussen effectief inwerken en de inzetbaarheid en motivatie van de 

nieuwe medewerker. Het is daarom van essentieel belang dat de 

nieuwe medewerker de eerste werkdag goed wordt opgevangen. 

Degene die de nieuwe medewerker ontvangt, moet laten blijken dat 

deze collega verwacht wordt en dat er een gedegen inwerkprogramma 

klaar ligt. Het doel van inwerken is de nieuwe medewerker zo snel 

mogelijk volledig inzetbaar te laten zijn.

Begeleidinggesprekken op teamniveau blijken een goed hulpmiddel 

bij het inwerken. Tijdens deze gesprekken wordt stelselmatig ingegaan 

op de werkinhoud, de onderlinge taakverdeling en de mate waarin de 

nieuwe medewerker in staat is het werk zelfstandig uit te voeren.

Eenmaal per kwartaal vindt er een basistraining plaats voor alle 

nieuwe medewerkers die vier tot zes maanden in dienst zijn. Nieuwe 

medewerkers krijgen hier scholing op de onderwerpen, werken in 

een lerende organisatie, cliëntgericht werken, integraal management 

en zelfsturing.

3.3.6  Opleidingsbeleid (B6)

De verwachting is dat het takenpakket van de medewerker alleen nog 

maar veelzijdiger zal worden, maar ook dat de medewerker steeds 

meer te maken zal krijgen met allerlei ingewikkelde (ethische) dilem-

ma’s. De werkinhoud wordt steeds onzekerder. Voor sommigen is dat 

een prachtige uitdaging, voor anderen juist een bedreiging. Belang-

rijk is dat medewerkers goed voorbereid zijn op het zich steeds 
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vernieuwende takenpakket. Goede opleidings- en trainingsfacilitei ten 

zijn daarvoor noodzakelijk. Jaarlijks wordt daarom bij Estinea mini-

maal 2% van de loonsom voor opleidingsdoeleinden gereserveerd. 

Dit opleidingsbudget is exclusief de verletkosten van de medewerkers.

Het opleidingsbeleid wordt bepaald door opleidingswensen vanuit de 

organisatie, vanuit de teams en vanuit de individuele medewerker.

 1.  Opleidingswensen vanuit de organisatie
De opleidings-, vormings- en trainingsactiviteiten staan per jaar beschre-

ven in een opleidingsplan. In dit plan is het opleidingsbeleid als afge-

leide van het ondernemingsplan vertaald naar concrete activiteiten 

die in het betreffende jaar worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn 

van toepassing op de gehele organisatie en worden gecoördineerd door 

de taakgroep personeel. Verplichte vastgestelde trainingen in dit plan 

zijn: medicijncursus, introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers, 

training nieuwe teams, tiltechnieken, omgaan met weerstand (agres-

sie) en bedrijfshulpverlening (BHV). Voor dienst rooster planning (DRP) 

en het zorginformatiesysteem Cura worden periodieke trainingen 

verzorgd waarvoor een medewerker zich kan inschrijven. Ieder teamlid 

zal gemiddeld zo’n vijf dagdelen per jaar met deze centrale trainingen 

bezig zijn.

 2.  Opleidingswensen vanuit de teams
Door het jaar heen komen er vanuit de teams vragen ten aanzien van 

opleidingen en trainingen die niet in het opleidingsjaarplan staan 

vermeld. Dit kunnen hele specifi eke vragen zijn die betrekking 

hebben op de situatie van een team. Alle opleidingsvragen worden 

door de taakgroep personeel van het bedrijfsbureau gecoördineerd en 

vertaald in scholings- en trainingsprogramma’s. De uitvoering hiervan 

wordt verzorgd door hetzij interne mede werker(s) van het bedrijfs-

bureau, hetzij een extern bureau/opleidingscentrum.

Alle trainingen worden meteen na afl oop van de training geëvalueerd 

via een evaluatieformulier. Tevens vindt drie maanden later een evalu-

atie plaats waarin wordt vastgesteld of de training in de dagelijkse 

praktijk het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
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 3.  Opleidingswensen van / voor de individuele medewerker
Wensen voor opleidingen komen soms ook van een individuele mede-

werker of op dringend advies van de regiomanager. Het persoonlijk 

ontwikkelingsplan en het jaargesprek zijn de gestructureerde instru-

menten om deze opleidingswensen kenbaar te maken. Opleidings-

wensen die overigens altijd met de regiomanager besproken worden 

en die vervolgens door de medewerker bij het bedrijfsbureau worden 

neergelegd. De uiteindelijke beslissing of een opleidingsvraag wordt 

gehonoreerd ligt voor medewerkers bij de manager bedrijfsbureau en 

voor leidinggevenden bij de bestuurder.

3.4  Instrumenten gericht op de kwaliteit van de zorg

3.4.1  Cliëntentevredenheidsonderzoek (C1)

Om een goed beeld te krijgen van de tevredenheid van de cliënten 

over de gehele organisatie is een cliëntentevredenheidsonderzoek 

noodzakelijk. Estinea onderzoekt daarin jaarlijks de tevredenheid van 

cliënten en hun verwanten. De resultaten worden gebruikt om, daar 

waar nodig, verbeteringen door te voeren of om het beleid beter af te 

stemmen op de vragen en wensen van cliënten.

Voor dit cliëntentevredenheidsonderzoek wordt de vragenlijst gebruikt 

van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) zoals die in 

2002 is ontwikkeld. De ervaring heeft geleerd dat de lijst breed toepas-

baar is voor mensen met allerlei soorten handicaps (benchmarking), 

gebruikt kan worden bij mensen met een handicap zelf en in de prak-

tijk getoetst en verbeterd is in een aantal organisaties. Het gaat hier-

bij om een gesloten vragenlijst die op onderdelen is aangepast aan de 

huidige situatie van Estinea. Onderwerpen die in het onderzoek aan 

de orde komen, zijn onder meer huisvesting, verzorging bij wonen, 

begeleiding bij het dagelijkse leven, verzorging bij dagbesteding en 

(mede)zeggenschap.

In het kader van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een 

interne consultatiemethodiek. Er worden twaalf speciaal getrainde 

medewerkers ingezet om de cliënten van een ander team te bevragen. 
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Zorgplan
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Deze medewerkers hebben geen betrokkenheid met het team waar-

van ze de cliënten interviewen. Ze interviewen een a-selecte steek-

proef van 30% van de cliënten. Als een cliënt niet wil meewerken 

wordt de volgende van de lijst gevraagd. In principe worden alleen de 

cliënten zelf ondervraagd. Als een cliënt dit wenst, kan een familielid 

of contactpersoon bij het interview aanwezig zijn. Als een cliënt 

onder curatele staat, moet de curator bij het gesprek aanwezig zijn. 

Als een cliënt niet in staat is om de vragen te beantwoorden, zal de 

contactpersoon geïnterviewd worden. In de analyses wordt bijgehou-

den hoe vaak dit het geval is geweest, zoals ook geslacht, leeftijd en 

woonplaats van de respondenten in beschouwing worden genomen.

In het eindrapport worden de resultaten, de analyses, conclusies en 

mogelijke verbeteringen opgenomen. Op basis van deze uitkomsten 

komen er verbeteracties op papier waarna de kwaliteitsfunctionaris 

en de regiomanager erop toezien dat deze verbeteracties ook daad-

werkelijk worden uitgevoerd. Tevens worden de resultaten van dit 

onderzoek ingebracht in de jaarlijkse beoordeling van het kwaliteits-

managementsysteem.

3.4.2  Zorgplan, zorgplancyclus en evaluatieformulier (C2)

Het maken van goede zorgplannen is een belangrijk uitgangspunt in 

de zorg- en dienstverlening van Estinea. Die plannen zijn een weer-

spiegeling van de totale zorgvraag en vormen tegelijk het uitgangs-

punt en de dagelijkse opdracht voor het handelen van de medewerkers. 

In een zorgplan staat wat de wensen zijn van de cliënt en/of zijn 

verwanten. De uitvoering van die wensen moet vallen binnen het 

indicatiebesluit van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Het zorg-

plan wordt behalve als uitgangspunt voor de dagelijkse ondersteuning 

ook gebruikt als verantwoordingsinstrument om aan het indicatie-

orgaan te tonen dat de geïndiceerde ook daadwerkelijk gegeven wordt 

waar hij recht op heeft. Wanneer de zorgvraag verandert, functioneert 

het zorgplan om (her)indicaties aan te vragen.
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Het totale uitvoeringsproces, inclusief het opstellen van het zorgplan 

en de evaluatiemomenten, is vastgelegd in het protocol zorgplannen. 

Het systeem van de zorgplannen wordt tweejaarlijks door de organi-

satie geëvalueerd, zowel procesmatig als inhoudelijk. Deze evaluatie 

vindt plaats in een overleg tussen consulenten en de gedragsdeskun-

dige. Voorstellen voor wijzigingen worden aan het MT gemeld. Besluit-

vorming hierover vindt plaats in het MT. Het individuele zorgplan 

wordt in een jaarlijkse cyclus beoordeeld en geëvalueerd.

3.4.3  Cliëntenmedezeggenschap (C3)

Cliëntenmedezeggenschap wordt ondersteund door coaches maar ook 

door een aantal praktische hulpmiddelen.

Coaches
Per cliëntenraad zijn er één of twee professionele coaches die zich 

richten op de coaching en ondersteuning van de cliëntenraad als 

geheel, met daarbinnen specifi eke aandacht voor de cliënten. Zij rich-

ten zich in eerste instantie op de uitvoering van de taken van de raad 

en de direct daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Maar daarnaast 

is het ook uitdrukkelijk de bedoeling dat individuele cliënten waar 

nodig individueel ondersteund worden met het expliciet maken van 

hun opvattingen, ideeën en wensen.

Verschillende mensen kunnen in aanmerking komen voor de functie 

van coach. Het kunnen eigen medewerkers zijn. Dan verdient het de 

voorkeur dat zij de raad coachen van een andere regio dan de regio 

waar zij werkzaam zijn. Hierdoor wordt een grotere objectiviteit 

gewaarborgd. Coaches kunnen ook externe mensen zijn, die gevraagd 

worden en/of solliciteren en voldoen aan de eisen die aan de functie 

gesteld worden. Dit kunnen ook mensen zijn die binnen de organisatie 

vrijwilligerswerk verrichten.

Naast coaches per cliëntenraad kent de organisatie ook de functie van 

coördinator cliëntenmedezeggenschap die de medezeggenschap van 

cliënten in brede zin ondersteunt en begeleidt.
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Pictogrammen en eenvoudig taalgebruik
Het visualiseren van taal met behulp van pictogrammen en het 

gebruiken van eenvoudige taal zijn belangrijke instrumenten geble-

ken om cliëntenmedezeggenschap effectief inhoud te kunnen geven. 

Er wordt in vergaderingen gebruik gemaakt van pictogrammen als 

ondersteuning voor de communicatie met cliënten. Dit wordt door 

cliënten erg gewaardeerd. Door het consequent gebruiken van picto-

grammen zijn zij in toenemende mate in staat te herkennen waar-

over wordt gesproken, het gesprek ook te begrijpen en vragen met 

betrekking tot de onderwerpen aan de orde te stellen. Omdat de 

beschikbaarheid van pictogrammen beperkt is, is het niet mogelijk 

om alle communicatie om te zetten in pictogrammen. Daarom worden 

deelnemers aan het overleg er steeds op gewezen hun opvattingen in 

zo eenvoudig mogelijke taal te formuleren. Dat betekent korte zinnen, 

eenvoudige woorden en complexe onderwerpen kernachtig weergeven.

De hulpmiddelen tijdens de vergadering
Alle cliëntenraden hebben de beschikking over een aantal hulp mid-

delen.

Aandachtskaarten
Met deze kaarten kan letterlijk om aandacht worden gevraagd. Ze 

vormen een visueel hulpmiddel om duidelijk te maken dat iemand 

iets wil zeggen in de vergadering. De kaarten hebben een eigen 

kleur en er staat een pictogram op.  Er wordt gewerkt met een set 

van vier aandachtskaarten met verschillende betekenissen.

1.  Ik wil wat zeggen over dit agendapunt.

2.  Ik wil uitleg, want er worden moeilijke woorden gebruikt.

3. Ik wil even stilte, want er wordt te veel gepraat.

4. Ik wil de vergadering even stoppen.

Deze kaarten kunnen en moeten in het ideale geval worden 

gebruikt door alle deelnemers aan de vergadering. Het is daarom 

belangrijk dat alle leden van de vergadering leren om de kaar-

ten goed te gebruiken. Met name de voorzitter moet alert zijn op 

de inzet van deze kaarten. Het is de taak van de coaches om 

cliënten te leren om deze kaarten te gebruiken en zij ondersteu-

nen de cliënt hierbij ook tijdens de vergadering.
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Voor- en tegenkaarten
Dit is een set kaarten bestaande uit een rode en een groene kaart 

met een pictogram. De betekenis van de rode kaart is: ik ben 

tegen.  De groene kaart betekent: ik ben voor. De kaarten worden 

gebruikt wanneer een mening wordt gevraagd. Het helpt cliën-

ten om op een eenvoudige manier hun stem weer te geven en 

om te zien welke mening de andere leden van de raad hebben. 

Het is dus steeds van groot belang om ook complexe voorstellen 

te vertalen in een eenvoudige vorm waarop cliënten met een voor- 

of tegenkaart kunnen reageren.

Tafel fl ip-over
Op de tafel fl ip-over worden duidelijk  zichtbaar de agendapunten 

van de vergadering gepresenteerd. Dit maakt het voor cliënten 

makkelijker om te volgen welk agendapunt besproken gaat worden. 

Ideaal is natuurlijk om eenmaal besproken agendapunten af te 

vinken. Cliëntenraden moeten daarom afspreken wie tijdens de 

vergadering de fl ip-over bedient.

3.4.4  Kwaliteitshandboek en protocollen (C4)

In het kwaliteitshandboek staat de opzet en het functioneren beschre-

ven van het complete kwaliteitssysteem. Het geeft duidelijkheid over 

wat is afgesproken ten aanzien van belangrijke punten in de organi-

satie. Een organisatie die pretendeert kwalitatief goede zorg- en 

dienstverlening te bieden aan cliënten en die pretendeert een goede 

werkgever te zijn voor medewerkers.

Een handboek voor kwaliteit heeft als doel inzicht te geven in hoe de 

organisatie werkt aan kwaliteit. Het moet het kwaliteitsbeleid van de 

organisatie meer structuur, meer ‘body’ geven, maar ook concreet 

beïnvloedbaar maken. Extern is het kwaliteitshandboek een tastbaar 

bewijs van het gehanteerde kwaliteitssysteem. Intern werkt het als 

een duidelijk naslagwerk voor management en medewerkers bij het 

uitvoeren van het kwaliteitsbeleid en heeft het voor de medewerkers 

een functie bij het inwerken en bijscholen. Hiermee functioneert het 

kwaliteitshandboek op drie niveaus in de organisatie.
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Daarom is het ook zo belangrijk gebleken dat het kwaliteitshandboek 

duidelijk en toegankelijk is voor de medewerkers. Het is in de dage-

lijkse praktijk duidelijk geworden dat zaken die door veel of alle 

medewerkers op eenzelfde of vergelijkbare manier gedaan moeten 

worden, vaak makkelijker en effi ciënter gedaan worden als is opge-

schreven hoe het moet. Protocollen zijn daarvan het duidelijkste voor-

beeld. Richtlijnen, beroeps- en gedragscodes; ze gelden als standaarden 

om het professioneel handelen van hulpverleners te waarborgen. Al die 

standaarden zijn in het register procedures en protocollen opgenomen. 

Ze voldoen aan de wettelijke vereisten en zijn in overeenstemming 

met het beleid en de visie van de organisatie op zorg. De regiomana-

gers zijn verantwoordelijk voor het communiceren van de protocollen 

naar de medewerkers, het bewaken van de naleving ervan en het 

bespreken van aanpassingen en/of afwijkingen van standaarden. Het 

kwaliteitshandboek inclusief alle protocollen is via intranet op ieder 

moment toegankelijk voor iedere medewerker.

Het kwaliteitshandboek en de protocollen functioneren als een hulp-

middel om de kwaliteitscirkel van Deming te kunnen toepassen: Plan, 

Do, Check, Act.   

Act

Do

PlanCheck

Kwaliteitscirkel van Deming
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HOOFDSTUK 4

Succesfactoren, valkuilen en 
ervaringen
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4.1  Inleiding

De organisatie zoals die er in 2006 uitziet en de manier waarop ze 

func tioneert is hoe dan ook een momentopname in een doorgaand 

proces. Zeker is dat in de loop van 2007 sommige zaken niet meer 

precies zo lopen als in hoofdstuk 2 beschreven. Logisch, want het kan 

niet genoeg benadrukt worden, de organisatie ontwikkelt zich dage-

lijks onder invloed van veranderende opvattingen in de maatschappij, 

nieuwe zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten en hun verwanten 

en onder invloed van het leerproces dat de organisatie zelf doormaakt. 

Wel is de situatie in 2006 een ijkpunt geweest. De nieuwe organisatie-

structuur staat dan; er is een fase afgesloten en een ambitieus onder-

nemingsplan voor de komende jaren heeft het licht gezien. Het is 

daarom zinvol om in dit vierde deel te kijken wat er nu in de periode 

1998 - 2006 is gebeurd. Wat is er goed gegaan en waar is Estinea uit de 

bocht gevlogen? Welke voetangels zijn er ontweken en welke valkui-

len zijn de mensen met volle overtuiging ingedoken? Er  zijn proces-

sen geweest waarop de betrokkenen achteraf met een tevreden gevoel 

terugkijken, maar evenzeer zijn er zaken geweest die iedereen 

achteraf liever anders of helemaal niet gedaan zou hebben. In wille-

keurige volgorde volgt hieronder een aantal observaties – positief en 

negatief – waarmee anderen hun voordeel kunnen doen. Wat overi-

gens nooit zal leiden tot een perfecte methode voor orga ni satie-

verandering. Iedere organisatie moet zijn eigen fouten maken en zal 

die ook maken, net zoals deze organisatie dat heeft gedaan.

Verder beschrijven we in hoofdstuk 4 hoe de verschillende betrokke-

nen het proces ervaren hebben en wat het hen heeft opgeleverd. Dat 

laatste doen we aan de hand van in 2006 gehouden belevingsonder-

zoeken onder medewerkers, cliënten en hun verwanten.

4.2  Observaties en ervaringen

Nieuwe bestuursstructuur
De veranderende organisatie, waarbij zelfsturing op allerlei niveaus 

de gang van zaken ging bepalen, vroeg ook een andere manier van 
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besturen. In het hele veranderingstraject moest dus ook het bestuurs-

niveau meegenomen worden. Waar in het verleden medewerkers in 

hoge mate afhankelijk waren van managers en managers zich tot in 

detail moesten verantwoorden bij de directeur, daar had de directeur 

zelf te maken met een bestuur dat bestond uit 15 mensen die zelf 

weer een directe betrokkenheid hadden naar een van de voorzieningen. 

Zelfs het dagelijks bestuur hield zich nog nadrukkelijk bezig met de 

concrete gang van zaken in de organisatie. Die verregaande controle 

werkte verlammend op allerlei initiatieven en moest vervangen 

worden door een structuur waarbinnen mensen op allerlei niveaus 

de ruimte kregen. Dagelijkse controle moest worden omgebogen naar 

een cultuur van vertrouwen en verantwoording achteraf.

De directiepost werd daarom omgevormd tot een raad van bestuur, 

belast met het daadwerkelijk besturen van de organisatie. Het oude 

bestuur werd een raad van toezicht, die het strategische beleid toetst 

en sanctioneert en vervolgens op afstand toezicht houdt op de raad 

van bestuur. In 2000 werd deze omslag in bestuursmodel formeel 

gerealiseerd, maar het heeft nog wel een paar jaar geduurd voor er 

ook daadwerkelijk volgens dit model gewerkt werd. 

De voorzitter van de raad van toezicht zegt in 2006 terugkijkend op 

deze verandering: “Het is van vitaal belang geweest dat de bestuurder 

de ruimte kreeg en gesteund werd door de raad van toezicht. Binnen 

het oude bestuursmodel had de organisatieverandering nooit plaats 

kunnen vinden. Het nieuwe bestuursmodel vormde een voorwaarde 

om ook elders in de organisatie echt volgens de principes van zelfstu-

ring te kunnen werken. Vertrouwen is het sleutelwoord gebleken. 

Soms was het nodig om op basis van gelegitimeerde autoriteit beslis-

singen door te voeren, maar die beslissingen werden altijd geruggen-

steund door het vertrouwen van de raad van toezicht. Dat vertrouwen 

was er ook bij de medewerkers. Zoals wij vertrouwen hadden in de 

richting van de veranderingen hadden de medewerkers dat ook. Daar-

naast konden de medewerkers vertrouwen op het feit dat er altijd een 

vangnet was voor hen persoonlijk. Ook zij wisten dat er steeds het 

uiterste zou worden gedaan om ook hen mee te nemen in het veran-

deringstraject.”
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Organisch proces
Binnen het veranderingsproces was lang niet alles altijd koek en ei en 

liep het lang niet altijd van een leien dakje. Integendeel, het hele proces 

werd gekenmerkt door een gezonde spanning. Spanning tussen raad 

van toezicht en raad van bestuur, raad van bestuur en management-

team, managementteam en teams en spanning tussen de teams en de 

individuele medewerkers. 

Er moesten soms harde noten gekraakt worden, maar de spanning 

leidde uiteindelijk wel tot de gewenste groei en ontwikkeling van de 

organisatie. De verandering is op alle niveaus bevochten op het verle-

den en op de oude denk- en werkpatronen. Dat kostte inspanning, dat 

deed pijn, maar dat betekende ook, dat niets zomaar werd doorge-

voerd. De veranderingen zijn weliswaar vanuit de top van de organi-

satie geïnitieerd, maar wel door de gehele organisatie zelf ontwikkeld 

en vormgegeven. De nieuwe organisatie is als het ware organisch 

ontstaan en het resultaat van een langjarig proces, dat gezamenlijk 

werd doorlopen op basis van gedeelde uitgangs punten.

Visie delen
Door medewerkers vanaf het begin van het proces intensief bij de gang 

van zaken te betrekken heeft de organisatie veel problemen kunnen 

voorkomen. Vanaf 1997 is er steeds alles aan gedaan om de richting 

van de veranderingen tot een breed gedeelte opvatting van de mede-

werkers te maken. Opvallend is dat de visie zoals die in 1997 werd 

geformuleerd in essentie ook voor het ondernemingsplan 2006 – 2009 

nog geldig is.  De visie van de organisatie en de richting van de veran-

deringen zijn dan ook van onderop geformuleerd. 

Meerjarenbeleidsplannen kwamen voor een deel gewoon tot stand op 

basis van uitgebreid overleg op managementniveau. Maar minstens zo 

belangrijk waren de organisatiebrede beleidsdagen. Op die dagen 

kreeg het voltallige personeel de mogelijkheid om mee te denken en 

mee te praten over de richting van de organisatie en over de manier 

waarop dat moest worden vormgegeven. Niet via een formulier, maar 

gewoon door met een paar honderd mensen bij elkaar te gaan zitten 

en dan in groepen te praten, te discussiëren en te brainstormen over 

hoe het verder moet.  Die beleidsdagen zijn een prima instrument 

gebleken om de visie van de organisatie stap voor stap tot in de genen 

van de individuele medewerkers te laten doordringen. Vergelijkbare 
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dagen werden ook georganiseerd voor cliënten en hun verwanten. De 

voorstellen en suggesties die deze dagen opleverden, vormden belang-

rijke bouwstenen voor de beleidsdocumenten van de organisatie. 

Zowel cliënten en hun verwanten als medewerkers kregen zo alle 

gelegenheid zich te identifi ceren met de organisatie en haar beleid in 

plaats van zich eraan te moeten conformeren. Alle mogelijkheden 

zijn ook aangegrepen om die identifi catie te stimuleren. 

Naast het gezamenlijk tot stand brengen van beleids- en ondernemings-

plannen werd ook regelmatig de tijd genomen om gezamenlijk rituelen 

en feestjes te vieren. De presentatie van een jaarverslag, de HKZ-certi-

fi cering, het verschijnen van een ondernemingsplan; het werd aangegre-

pen om de mensen bij elkaar te roepen en nog eens gezamenlijk terug 

en vooruit te kijken. Rituelen en feestjes blijken uitstekende instrumen-

ten te zijn geweest om uit de verschillende eilandjes waaruit de organi-

satie tot eind vorige eeuw bestond een eenheid te smeden. En ze zijn de 

ideale instrumenten geweest om de visie van de organisatie stap voor 

stap bij alle medewerkers te laten doordringen. De organisatie bepaalde 

niet meer hoe de mensen moesten handelen, zo is de ervaring geworden, 

maar omgekeerd gaven de mensen samen vorm aan de organi satie.

Geloof in eigen mensen
Het geloof in mensen is vanaf het begin de drijfveer achter de veran-

deringen geweest. Geloof in de mogelijkheden van cliënten, maar 

niet minder ook geloof in de mogelijkheden van de medewerkers. 

Daarom is er ook geen moment geaarzeld over het uitgangpunt dat 

het allemaal met eigen mensen moest gebeuren. De fi nanciële midde-

len ontbraken sowieso om de veranderingen door externe mensen te 

laten invoeren en met veel nieuwe mensen uit te voeren. Afkoopsom-

men, afvloeiingsregelingen, er was geen moment sprake van. Bovendien 

vormden de eigen medewerkers een waarborg voor een continuïteit 

in de cultuur van de organisatie. De loyaliteit van de medewerkers 

werd zo een belangrijke basis om op verder te bouwen. 

De uitdaging in al die jaren is geweest om de aanwezige talenten uit 

de organisatie naar boven te halen. Daarvoor werd regelmatig een 

beroep gedaan op externe adviseurs en trainers. Zij moesten werken 

als eye-openers en katalysatoren voor het leerproces van de bestaande 

medewerkers.
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De selectie van de juiste externe trainers was dan ook van groot 

belang. Die moesten passen bij de cultuur van de organisatie, die 

misschien wel voor een belangrijk deel de cultuur van de Achterhoe-

ker is. Een Achterhoeker is over het algemeen loyaal en dat was een 

voordeel in een traject van verandering. Daar tegenover staat een bijna 

principieel wantrouwen tegenover veranderingen en een afwachtende 

houding ten opzichte van alles wat nieuw en van buiten af zich voor-

doet. ‘Eerst maar eens kijken wat het wordt’, is de natuurlijke 

houding ten opzichte van iets nieuws en die mentaliteit had Estinea 

dus duidelijk tegen. Toch is de verandering in grote lijnen uitstekend 

gelukt. Dat is met name te danken aan het feit dat individuele 

mensen de tijd kregen om zich de nieuwe situatie eigen te maken. 

Estinea accepteerde tijdelijke onbalans in de organisatie, vanuit de 

vaste overtuiging dat met de aanwezige talenten en motivatie van de 

bestaande medewerkers het ideaalbeeld gerealiseerd zou kunnen 

worden. 

Sommige teams hadden meer tijd nodig dan andere. Maar die indivi-

duele verschillen werden als een gegeven geaccepteerd en daar werd 

het tempo op bepaalde plaatsen op aangepast. En steeds was er de 

oprechte intentie om alle medewerkers mee te nemen in het verande-

ringstraject. Medewerkers kregen ondersteuning en tijd om mee te 

groeien, fouten te maken en zich te ontwikkelen. Al doende bleek 

waar accenten moesten worden gelegd en zolang er niet met de 

uitgangspunten en de uiteindelijke doelstelling werd gemarchan-

deerd is die ruimte ook steeds geboden. En die aanpak heeft uiteinde-

lijk het beste uit de mensen naar boven gehaald. Het uitgangspunt, 

dat de veranderingen met eigen mensen moesten worden gereali-

seerd, zorgde dat er geen andere organisatie ontstond, maar een 

lerende organisatie die zichzelf al doende veranderde. 

De betrokkenheid van de medewerkers werd op die manier maximaal 

gemaakt. Het uitgangspunt was keihard: ‘verandering moet, iedereen 

moet mee’, maar wel met de zekerheid van behoud van salaris, ook al 

zou dat in een andere baan zijn. De loyaliteit van de medewerkers 

was voor deze aanpak van cruciaal belang, maar die moest wel 

bevochten worden.
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Regie vanuit gedrevenheid
Het  feit dat de organisatie erin is geslaagd de druk erop te houden en 

de eenmaal ingeslagen richting vast te houden, is uiteindelijk een 

belangrijke succesfactor gebleken. Daaraan is dan ook de hele periode 

van acht jaar veel aandacht besteed. Toen in de loop van 1997-1998 

duidelijk werd welke kant de organisatie op zou gaan, wist niemand 

hoe lang het proces zou gaan duren en ook niet welke tegenslagen 

zich zouden voordoen. Sterker nog, zelfs de route was niet helemaal 

duidelijk. Er werd bewust voor gekozen om de richting vast te stellen 

maar het proces zelf te laten bepalen door wat zich zou voordoen. 

Wanneer vaardigheden zouden blijken te ontbreken, dan zouden die 

worden aangeleerd. 

Als organisatieontwikkelingen in de loop van het proces zouden 

moeten worden geïntensiveerd of juist vertraagd, dan zou dat gebeu-

ren. Wie ervoor kiest om een lerende organisatie te zijn, moet ook 

bereid zijn van de eigen ervaringen te leren en op grond daarvan bij 

te stellen. Het ambitieniveau was hoog, maar ook de gedrevenheid 

om dat proces koste wat het kost te doorlopen, was meer dan gemid-

deld aanwezig. 

Juist als de route niet vaststaat, is het zaak dat het kader het vliegwiel 

in beweging houdt en de gedrevenheid uitstraalt waaraan de mede-

werkers zich kunnen optrekken. Daarnaast is er continu de regie 

geweest vanuit directie en bestuur. Waar aan de ene kant veel ruimte 

werd gelaten voor medewerkers om hun inbreng te hebben in de gang 

van zaken en waar mensen de tijd kregen om te wennen en te leren, 

werd de behoefte aan sturing aan de andere kant groter. Het gevaar 

van verzanding lag continu op de loer. Steeds bleek het aan de top 

van de organisatie noodzakelijk elkaar scherp te houden en de coör-

dinatie naar het gewenste doel te blijven houden.

Omslagmoment
Behalve regie houden, is het van groot belang gebleken om ook daad-

werkelijk forse stappen te nemen. Tegenover de ruimte en de tijd die 

mensen kregen om aan veranderingen te wennen en daar hun eigen 

weg in te vinden, stond de beslissing om de organisatie ook echt 
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PIP!
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rigoureus om te gooien. Over de invulling kon worden gesproken, 

maar feit bleef dat iedereen op een bepaald moment ook echt anders 

moest gaan werken om de andere verantwoordelijkheden te kunnen 

nemen. Er was geen weg terug meer en dat besefte iedereen terdege. 

Iedereen werd in het diepe gegooid en het oude ondiepe bad werd 

direct afgebroken. Zwemmen was de boodschap. Natuurlijk waren er 

ondersteunende voorzieningen, die zorgden dat iedereen bleef drijven. 

Maar terugvallen op oude patronen was simpelweg onmogelijk.

PIP-er
De introductie van de PIP-er (primus inter pares) is achteraf een goede 

zet gebleken, maar het is ook een constructie waaraan nogal wat risico’s 

zijn verbonden. Dit ‘geweten van het team’ is zelf gewoon teamlid 

maar heeft daarnaast taken op het gebied van cultuur, manier van 

werken, afspraken controleren en dergelijke. Hij of zij spreekt de 

teamleden aan wanneer zaken niet lopen zoals dat onderling is afge-

sproken. Een meer dan gemiddeld vermogen tot abstractie is een 

voorwaarde om deze positie in het team te kunnen bekleden. 

Cruciaal voor de juiste invulling van de positie van de PIP-er is dat het 

geen baasje wordt. Teamleden hebben soms de neiging hun collega, 

want dat is en blijft de PIP-er, als een soort leidinggevende te zien. 

Dat blijkt remmend te werken op het proces van zelfsturing. Want 

‘als er iemand is die de leiding heeft, dan is het dus ook niet meer 

mijn verantwoording als medewerker’. Aan de andere kant is het ook 

duidelijk geworden dat managers de PIP-er zien als een soort verleng-

stuk van zichzelf in het team. Ook dat is uitdrukkelijk niet de bedoe-

ling. De PIP-er maakt deel uit van het team, verricht een bepaalde 

taak in het team en heeft net als de overige medewerkers geen enkele 

hiërarchische status of positie. Bij Estinea is ervoor gekozen om de 

functie te laten rouleren en aan een maximumperiode van twee jaar te 

binden. Zo wordt de vorming van toch weer een tussenlaag voorkomen.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Er is gekozen voor het investeren in de ontwikkeling van medewerkers. 

Het persoonlijk ontwikkelingsplan en het jaarlijkse gesprek daarover 

functioneren als een manier om ruimte te geven aan persoonlijke 

ambities en om die in lijn te krijgen met de ambities zoals die voor de 

organisatie gelden. Met name ook het gesprek zoals dat plaatsvindt 
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tussen de betreffende medewerker, een door die medewerker uitgekozen 

collega en de PIP-er blijkt een ideale manier om elkaar aan te spreken 

op goed en minder goed gedrag. 

Daarnaast is de gesprekstechniek zelf voor alle betrokkenen steeds 

een belangrijk leerproces geweest. Medewerkers ervaren het vaak als 

moeilijk, maar erg nuttig om in een relatief beschermde omgeving 

met elkaar te spreken over elkaars functioneren. Feedback krijgen 

blijkt zinvol en voor het (leren) geven van feedback geldt dat 

misschien nog wel in sterkere mate.

Consulenten uit het team
Wie zelfsturing serieus neemt, zorgt dat medewerkers ook gedwongen 

worden zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Zoals de PIP-er het gevaar met zich meebrengt dat collega’s hun eigen 

verantwoordelijkheid aan hem of haar overlaten, zo kunnen ook zorg-

coaches belemmerend werken op de taakvolwassenheid van zelfstu-

rende teams. De beslissing om deze consulenten uit de teams te halen 

en in het bedrijfsbureau onder te brengen was dan ook bijzonder 

belangrijk. Hierdoor werd een cultuur van leunen op deze mensen 

doorbroken. Teams beschouwden deze mensen nog teveel als een 

soort assistent managers die verantwoordelijkheden konden overne-

men. Het is belangrijk gebleken dat staf onder alle omstandigheden 

staf moet blijven en niet een baasje in de lijn moet worden. Het meest 

ideale is dat het inlenen van stafmedewerkers ook door de lijn betaald 

moet worden. Dat dwingt teams steeds om kosten en baten van zo’n 

operatie tegen elkaar af te zetten en bevordert de taakvolwassenheid. 

Medewerkers hebben nu eenmaal niet de natuurlijke neiging om zelf-

standig zelfstandiger te worden. Zelfsturing blijkt alleen te werken 

als managers simpelweg niet de tijd hebben om continu aanwezig te 

zijn. En als stafmedewerkers alleen worden ingeschakeld als blijkt dat 

dat de meest effectieve en effi ciënte oplossing is.

Weerstand
Tijdens de veranderingen deden zich net als overal elders bij verande-

ringen ook hier weerstanden voor, hoewel extremen zijn uitgebleven. 

In de eerste plaats was er natuurlijk de baangarantie die maakte dat 

mensen niet direct in paniek raakten toen de grote verschuivingen 
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begonnen. Daarnaast was van groot belang dat duidelijk werd gecom-

municeerd wat er ging gebeuren en waarom. 

Vanaf het begin is duidelijk gemaakt dat er geen bezuinigingen aan 

de reorganisatie ten grond slag lagen. Het ging om het verbeteren van 

de organisatie om zo betere zorg te kunnen verlenen. Overigens werd 

weerstand door de organisatie zeker niet altijd gezien als lastig. In veel 

gevallen was de weerstand juist een teken van betrokkenheid bij het 

wel en wee van de organisatie en haar cliënten en dat werd steeds 

herkend en erkend. Uiteindelijk blijkt ook de manier waarop leiding-

gevenden met weerstanden omgingen van grote invloed te zijn 

geweest op het totale proces van reorganisatie.

Verzuimbeleid
Zeker in een tijd van organisatieveranderingen is verzuim een pro bleem 

op zich. Mensen hebben de neiging om als ze ontevreden zijn over 

wat dan ook in de organisatie, dat te vertalen in ziek melden. Uiter-

aard heeft de organisatie gedurende de veranderingen regelmatig 

ervaren dat onzekerheid bij de medewerkers zich uitte in toenemend 

kortdurend verzuim. Een hoge frequentie van het verzuim bleek in 

dit verband overigens een veel belangrijker criterium voor onrust en 

onzekerheid dan het totale verzuimpercentage. 

Wat achteraf gezien onderschat is, is de impact die ziekteverzuim 

heeft op de teams. Door teams zelf integraal verantwoordelijk te 

maken voor hun planning en hun resultaten heeft een ziekmelding 

directe impact op het functioneren van het team. Immers, het gat 

moet met de bestaande mensen worden opgevuld. Dit vereist van een 

team een nieuwe verantwoordelijkheid. Hoe gaan we om met ener-

zijds begrip voor de collega die baalt en hoe lossen we anderzijds het 

praktische probleem van tijdelijke onderbezetting op? De opvatting 

dat dit soort zaken vanzelf goed zouden komen, is onjuist gebleken. 

Medio 2006 wordt er gewerkt aan een opzet om teams te gaan trainen 

om zelf beter met verzuim om te kunnen gaan.

Opleiding en training
Wie mensen nieuwe verantwoordelijkheden geeft, wie andere eisen 

stelt aan bestaande medewerkers, die moet die medewerkers ook in 

staat stellen aan die verantwoordelijkheden en eisen te kunnen 
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voldoen. Een nieuwe zorgvisie leidt niet vanzelf tot een nieuwe werke-

lijkheid in de dagelijkse praktijk. Het zou naïef zijn om te veronder-

stellen dat de medewerkers na het op het papier zetten en vaststellen 

van de nieuwe visie meteen enthousiast zijn en precies weten wat ze 

nu wel of juist niet moeten doen. Opleiding en training is daarom 

een structurele activiteit geweest in de acht jaar van organisatie-

ontwikkeling. De investering in de ontwikkeling van medewerkers is 

vanaf het begin voortvarend ter hand genomen. Een vast percentage 

van minimaal 2% van de omzet werd als budget voor opleiding en 

training gereserveerd. Niet alleen op organisatorisch gebied maar 

met name ook met betrekking tot zorginhoudelijke aspecten is er fors 

geïnvesteerd in opleiding en training. Ondanks het feit dat zeker in 

de beginfase er eigenlijk geen ruimte was voor wat de organisatie 

nodig vond, is dat bedrag toch vrijgemaakt. Dat betekende dus fi nan-

ciële risico’s. Maar ondernemen is nu eenmaal risico’s nemen. Inves-

teren is geld uitgeven terwijl je niet zeker weet of het er allemaal 

weer uitkomt. 

Als zorgondernemer beschouwde Estinea de mede werkers als het 

grootste kapitaal van de organisatie en daarin werd dus geïnvesteerd. 

Vanuit de overtuiging dat die investering ook echt zou renderen. En 

dat bleek het geval te zijn. In 2006 zijn de competenties van de 

bestaande medewerkers inmiddels zodanig ontwikkeld dat ze nu 

vraaggerichte ondersteuning leveren vanuit een zelfsturende organi-

satie. Wat echter in de afgelopen jaren belangrijk is onderschat, is de 

behoefte aan opleiding en coaching van cliënten en hun verwanten 

of contactpersonen. Cliënten moeten leren keuzes te maken en ook 

ouders blijken aanzienlijk meer begeleiding en ondersteuning nodig 

te hebben in het proces van het loslaten van degenen waar ze verant-

woordelijk voor zijn.

Cliënten en verwanten betrekken
Zeker voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking is 

het moeilijk om hun kinderen los te laten en ze de vrijheid te geven 

hun eigen keuzes te maken, die dus kunnen afwijken van de keuzes 

van de ouders. Dit aandachtspunt is duidelijk onderschat. Als het 

proces nog een keer zou moeten worden doorlopen, met de kennis 

van nu, zouden ouders en andere verwanten op individueel niveau 
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worden begeleid. Nu is dat veel teveel overgelaten aan de individuele 

initiatieven van medewerkers die zelf nog volop in dat proces zaten 

en waarvan dat dus eigenlijk niet verwacht mocht worden. Natuurlijk 

zijn er voorlichtingsavonden gehouden en is er op collectief niveau 

wel het nodige ondernomen, maar dit blijkt onvoldoende te zijn 

geweest. Met wat de organisatie nu weet, zou een volgende keer geko-

zen worden voor individuele begeleidingstrajecten op vrijwillige basis 

voor verwanten, kort nadat medewerkers zouden zijn geïnstrueerd en 

getraind. Consulenten kunnen daarin een belangrijke rol vervullen. 

Een koppeling met zorgplanbesprekingen met verwanten zoals die 

nu al plaatsvinden, ligt voor de hand.

Bewust doorbreken bestaande zorgrelaties
Eind jaren negentig waren de meeste gezinsvervangende tehuizen en 

afdelingen binnen de organisatie op zichzelf staande werkeenheden. 

Deze werkeenheden waren sterk naar binnen gericht en hadden een 

eigen cultuur met eigen werkwijzen waarbij het hoofd degene was 

die bepaalde. Veel medewerkers waren erg verbonden met deze 

werkeenheid en met de bewoners die daar woonden of dagbesteding 

kregen. Er was weinig sprake van een professionele afstand ten 

opzichte van bewoners en collega’s. Privéleven en werk liepen vaak in 

elkaar over. 

In 1998 verdwenen de hoofden en subhoofden binnen de werkeenhe-

den. Op hetzelfde moment werden er ook veel begeleiders verplicht 

overgeplaatst. Het ging hierbij veelal om begeleiders die lang werk-

zaam waren binnen de werkeenheid en gezien werden als ‘cultuur-

dragers’. Ook hadden zij in veel gevallen een langdurige en bepalende 

relatie met bewoners en verwanten. Achteraf bezien is het uit elkaar 

halen van bestaande teams een belangrijke stap geweest om te komen 

tot een veranderende zorgvisie in de richting van volwaardig burger-

schap en vraaggericht werken. Er ontstond mede daardoor binnen die 

werkeenheden ruimte voor nieuwe gedachten en werkwijzen. De 

manier waarop destijds een en ander gestalte heeft gekregen verdient 

mogelijk geen schoonheidsprijs. Dat zou veel meer in overleg en op 

basis van zorginhoudelijke argumenten plaats hebben moeten vinden. 

Maar het effect is uiteindelijk wel positief geweest.
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Relatie zorgvernieuwing en zelfsturing medewerkers en teams
Het is boeiend om te zien dat medewerkers nu aangeven dat het 

proces dat zij zelf doorgemaakt hebben rondom zelfsturing opvallend 

veel raakvlakken heeft met het proces richting volwaardig burger-

schap voor cliënten en vraaggericht werken. De competenties die van 

de medewerkers worden gevraagd om deze zorg te verlenen kunnen, 

naar de mening van veel medewerkers, niet zonder zelfsturing op de 

teams ontwikkeld worden. Zonder dat het van tevoren zo specifi ek is 

bedacht, blijkt dat de twee processen – invoering zelfsturing en intro-

ductie nieuwe zorgvisie – elkaar heel sterk hebben beïnvloed.

Het leerproces dat medewerkers doormaakten richting zelfsturing 

blijkt positief  te hebben doorgewerkt in de omslag die gemaakt werd 

richting vraaggericht werken en volwaardig burgerschap bij cliënten. 

Ook blijkt er een grote mate van overeenkomst te zijn tussen ener-

zijds de rol/positie van de begeleiders ten opzichte van cliënten op 

basis van de nieuwe visie en anderzijds de rol/positie van de regioma-

nagers binnen het proces naar zelfsturing. “Wat is mooier dan wat je 

zelf ervaart en leert in het proces van zelfsturing bewust te hanteren 

binnen de begeleiding en ondersteuning van cliënten”, is de ervaring 

van veel medewerkers. Achteraf blijkt dit een heel belangrijk aspect 

te zijn geweest voor het welslagen van de zorginhoudelijke omslag.

4.3  De ervaringen van medewerkers en cliënten

Na de analyse van de veranderingen, de theorieën,  de proces beschrij-

vingen, de valkuilen, de successen rest er natuurlijk nog één belangrijke 

vraag. Is de organisatie niet alleen veranderd maar is het echt beter 

geworden? Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn in de warme 

zomer van 2006 zowel de medewerkers als de cliënten en hun verwan-

ten hierop uitgebreid bevraagd via een gericht belevingsonderzoek.
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4.3.1  Medewerkers

In totaal zijn 52 medewerkers, verdeeld over 7 groepen geïnterviewd.

Die groepen bestonden uit medewerkers uit de volgende categorieën:

•  Woonbegeleiders van cliënten met een grote mate van 

zelfstandigheid.

•  Woonbegeleiders van cliënten met een geringe mate van 

zelfstandigheid.

•  Activiteitenbegeleiders van cliënten met een grote mate van 

zelfstandigheid.

•  Activiteitenbegeleiders van cliënten met een geringe mate van 

zelfstandigheid.

•  Nieuwe medewerkers die in 2004 zijn binnengekomen.

•  Management en stafmedewerkers bestuursbureau.

•  Medewerkers bedrijfsbureau taakgroep personeel en cliënten.

Al die groepen zijn op dezelfde manier geïnterviewd. Ze kregen bij 

aanvang van de bijeenkomst een individuele opdracht die als refe-

rentie kader diende voor het gesprek. In de loop van het gesprek werd 

deelnemers de mogelijkheid geboden hun van te voren ingevulde 

formulieren aan te vullen met onderwerpen waar ze zelf eerder niet 

aan gedacht hadden maar die ze wel relevant vonden. Door deze 

werkvorm zijn alle relevante onderwerpen de revue gepasseerd en 

tegelijkertijd kregen de persoonlijke ervaringen van medewerkers de 

plaats die ze verdienden.

Medewerkers over de organisatie
Over het geheel genomen zijn de medewerkers erg positief over de 

veran deringen die hebben plaatsgevonden. De omslag wordt nu, 

achteraf, als noodzakelijk ervaren, zowel vanuit organisatorisch en 

zorginhoudelijk als ook vanuit fi nancieel oogpunt. Vrijwel alle mede-

werkers zouden niet meer terug willen naar de oude situatie omdat 

ze vinden dat er nu een veel breder takenpakket ligt, zodat ze meer 

verantwoordelijkheden dragen en ook meer bevoegdheden hebben. 

Dit heeft tot gevolg dat veel medewerkers het werk veel uitdagender 

vinden dan vroeger. Daar staat tegenover dat je als medewerker meer 

moet kunnen, meer verschillende taken moet uitvoeren en meer 

aandachtsgebieden bestrijken. 
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Er wordt meer fl exibiliteit verwacht. De algemene beleving is dat 

medewerkers zich niet meer kunnen verschuilen, dat zaken veel 

moeilijker kunnen worden afgeschoven dan vroeger. Verantwoorde-

lijkheden zijn toegenomen, zowel individueel als op teamniveau. 

Waren de medewerkers vroeger veel meer naar binnen gericht, nu 

zijn ze veel meer georiënteerd op de omgeving. Medewerkers vinden 

zichzelf veel ondernemender geworden.

Binnen de teams is zich steeds meer een cultuur aan het ontwikkelen 

van het elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheid en het 

spiegelen van het eigen gedrag aan dat van collega’s. 

De POP-gesprekken met collega’s blijken daarvoor een nuttig instru-

ment. Dit is in het ene team verder ontwikkeld dan in het andere. 

Wisseling van personeel kan de taakvolwassenheid van het totale 

team zowel omhoog halen als negatief beïnvloeden. In die zin blijft 

het werken volgens de principes van zelfsturing een continu ontwik-

kelproces. In dat proces heeft een medewerker een eigen stem en 

eigen inbreng, zo is de ervaring. Medewerkers hebben over het alge-

meen het gevoel dat ze gehoord worden. Men wordt bewust uitgeno-

digd om actief mee te doen in de beleidsvorming door deel te nemen 

aan werkgroepen, beleidscommissies en organisatiebrede georgani-

seerde beleidsdagen. Daarnaast vinden de meeste medewerkers dat 

zij de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontplooien in de breedte 

van hun eigen functie en ook op algemeen zorginhoudelijk gebied.

Al deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er bij medewerkers het 

gevoel ontstaat dat de werkzaamheden steeds complexer zijn gewor-

den en corresponderen met een hoger denk- en abstractieniveau. De 

aangeboden scholing en trainingen worden dan ook als absoluut 

noodzakelijk ervaren om de omslag te kunnen maken.

De bedoelingen van de PIP-er werken goed. Bewaakt moet worden dat 

er niet een nieuwe tussenlaag ontstaat.

Behalve deze positieve evaluaties werd er ook een aantal zaken 

genoemd die (extra) aandacht verdienen in de toekomst omdat het 

risico van fouten en ontsporingen daar duidelijk aanwezig blijkt.
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Nieuwe ontwikkelingen die noodzakelijk ingevoerd moeten worden 

in de organisatie zullen ook in de toekomst heel goed moeten worden 

voorbereid. De implementatie gaat zeker niet vanzelf, ook niet in de 

nieuwe organisatiestructuur. Veranderingen werken doorgaans alleen 

als ze door de uitvoerenden worden gedragen. Dit vraagt dus om 

tijdige en volledige informatie naar medewerkers en om het creëren 

van de juiste voorwaarden en middelen om de verandering ook daad-

werkelijk in de praktijk te kunnen uitvoeren.

Een kritische succesfactor is de manier waarop de regiomanager leiding 

geeft aan zelfsturende teams. Dit blijft een belangrijk aandachtpunt, 

vinden veel medewerkers.

Met betrekking tot het budgetbeheer op teamniveau blijken niet alle 

medewerkers over voldoende inzicht te beschikken. Dit kan veel te 

maken hebben met de kwaliteit van de informatie die de desbetref-

fende aandachtfunctionaris binnen het team ter beschikking stelt. 

Reden dus om voor deze compleet nieuwe dimensie in het werk van 

cliënt ondersteuner nog extra aandacht te hebben.

De taakvolwassenheid van de teams binnen Estinea blijkt nogal uiteen te 

lopen. Het jaarlijkse gesprek waarin de taakvolwassenheid van het team 

wordt vastgesteld met behulp van de teamscan blijkt een goede indi cator 

te zijn voor het ontwikkelingsproces van een team en maakt duidelijk 

dat er voor een aantal teams nog duidelijke uitdagingen liggen.

De kwaliteit van de ondersteuning ervaren medewerkers als positief. 

Ze zien een stijgende lijn. Daarnaast leren medewerkers steeds beter 

gebruik te maken van het bedrijfsbureau.

De verhouding van de directe en indirecte zorgtaken moet goed 

bewaakt blijven worden, is de algemene ervaring. Uitgangspunt moet 

blijven dat de indirecte zorgtaken niet ten koste gaan van de directe 

zorgtaken. Dat gevaar ervaart men wel, nu de indirecte taken ook 

door directe zorgmedewerkers worden uitgevoerd. De indirecte zorg-

taken moeten een middel blijven om de effectiviteit van de directe 

zorgverlening te waarborgen, is de organisatiebrede overtuiging.



-  112

Medewerkers over de zorgverlening
Opvallend was het vrijwel unanieme beeld over de concrete zorgverle-

ning door de medewerkers. De visie op volwaardig burgerschap blijkt 

breed onderschreven te worden. Men geeft aan tevreden te zijn met 

deze visie, zich erin te herkennen en zeker niet terug te willen. De 

cliënt staat volgens de medewerkers nu veel centraler dan aan het 

begin van het veranderingsproces. Vroeger bepaalde de groepsleiding 

wat goed was voor de cliënt, wat vaak resulteerde in het overnemen 

van verantwoordelijkheden van de cliënt door de zorgverlener. Tegen-

woordig bepalen cliënten of hun verwanten steeds meer welke zorg 

of ondersteuning zij wensen te ontvangen en probeert de zorgverlener 

hierop te reageren door een coachende en respectvolle begeleiding 

neer te zetten aan de hand van een gezamenlijk vastgesteld zorgplan. 

Die begeleiding omvat ook het nemen van verantwoorde risico’s en dat 

is een belangrijke verandering met positieve effecten.

   

Het beeld is dat cliënten en dan vooral cliënten met relatief meer 

mogelijkheden een kwalitatief beter leven hebben dan voorheen. Dit 

komt onder andere tot uiting in een sterk toegenomen privacy, een 

uitgebreider deelname aan allerlei netwerken in de buurt en het dorp 

en in het feit dat de meeste cliënten nu ook over een zinvolle dagbeste-

ding beschikken.

Door het sterk toegenomen aantal protocollen is kwaliteit veel meer 

tastbaar en meetbaar geworden. En alleen dat al leidt tot een verbete-

ring van de kwaliteit van de zorgverlening, is de ervaring van veel 

medewerkers.

De competenties die van de medewerkers worden gevraagd om deze 

kwalitatief hoogstaande zorg en ondersteuning te verlenen zouden, 

naar de mening van veel medewerkers, niet zonder zelfsturing op de 

teams kunnen worden bereikt. Men geeft zelfs aan dat de verande-

ring naar een vraaggerichte zorgverlening, zonder de invoering van 

zelfsturing op de teams, onmogelijk zou zijn geweest.

Naast de positieve beoordeling van de kwaliteit van de zorgverlening 

leeft er medio 2006 ook een aantal kritiekpunten waar nog een forse 
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verbetering mogelijk is. Er zou meer gerichte aandacht mogen en 

moeten zijn voor persoonlijke ontplooiing van cliënten door scholing 

en training. De zorgvernieuwing en het invullen van volwaardig burger-

schap voor cliënten met weinig mogelijkheden krijgt nog onvol-

doende gestalte in de dagelijkse zorgverlening. Doordat fi nanciën ook 

op teamniveau de zorginhoud en zorgverlening steeds meer gaan 

bepalen, moeten organisatie en teams ervoor waken dat de zorg niet 

doorschiet in een te zakelijke benadering. Begeleid werken wordt nog 

onvoldoende ondersteund terwijl het wel een speerpunt van beleid is. 

Bij beschermd wonen moet nog meer gelet worden op mogelijke 

vereenzaming van de cliënt. Ouders en andere verwanten hebben de 

omschakeling van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg nog 

onvoldoende meegemaakt. Daar moet nog meer aandacht voor komen.

Tijdens het hele veranderingsproces hebben er scholingstrajecten 

plaatsgevonden en is er een aantal nieuwe evaluatie- en sturings-

instrumenten ontwikkeld. In het onderzoek is uitgebreid geïnven ta-

riseerd wat de medewerkers vinden van deze scholingstrajecten en 

instrumenten in het kader van het veranderingsproces.

De oordelen van de geïnterviewden komen wonderwel met elkaar 

overeen. Slechts één groep scoort op vrijwel alle fronten lager. Dit kan 

erop duiden dat Estinea er nog niet in is geslaagd om hier de verande-

ringen zodanig door te voeren dat het ook daadwerkelijk tot merk-

bare effecten leidt.

Over het algemeen is men van oordeel dat de instrumenten en de 

scholing een redelijke bijdrage tot een heel grote bijdrage aan het 

welslagen van het veran derings proces hebben geleverd. Bij alle groe-

pen scoren deze beide kwalifi caties gezamenlijk 80% of meer.
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Als we de score bekijken per instrument maar dan met de kwalifi -

caties grote bijdrage / heel grote bijdrage, dan zien we het volgende:

Bovenstaande scores zijn als zeer positief te interpreteren. Het geeft 

aan dat de meeste medewerkers de instrumenten en de opleidingen 

die tot hun beschikking staan of die zijn toegepast in het kader van 

het veranderingstraject als positief ervaren. Opvallend is wel de lage 

score bij de introductie van de PIP-er. Dit blijft blijkbaar een belang-

rijk aandachtspunt.

Instrumenten

Scholingstraject ‘Werken met je handen op je rug’ 91%

Scholingstraject  ‘Zelfsturing’ 94%

Introductie ‘PIP-er’ binnen teams 35%

Centraal inzetten zorgconsulenten 62%

Scholingstraject ‘Sociale netwerken’ 63%

Scholingstraject ‘Zelfstandigheid Model’ 91%

RI&E 94%

Cliëntentevredenheidsonderzoek 63%

Welzijns-, arbeids- en tevredenheidsonderzoek 50%

Verzuimanalyse (1 maal per 3 maanden) 42%

Sociaal Medisch Overleg  (SMO) 82%

Interne audits HKZ  77%

Instrument team ontwikkeling (teamprofi el) 76%

ZIP (zelfevaluatie instrument zorg en begeleidingsplan) 54%

POP-gesprekken  78%

Takenmatrix 86%

Facilitaire ondersteuning bedrijfsbureau 72%

Competentiebeschrijvingen van de functies 67%

Managementinformatie 46%

Zorgplan / zorgplancyclus evaluatieformulier 80%
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4.3.2  Cliënten / verwanten

Vanzelfsprekend is het niet bij een onderzoek onder de medewerkers 

gebleven. Uiteindelijk gaat het allemaal om de cliënten en hun 

verwanten. Zij bepalen de zorgvraag en hun oordeel is alleen daarom 

al bepalend voor het meer of minder succes van de dienstverlening.

In 2005 is er binnen de organisatie een breed tevredenheidsonder-

zoek onder cliënten en verwanten uitgevoerd. Uit dat onderzoek 

bleek dat zowel de cliënten als de verwanten overwegend heel posi-

tief zijn over de geleverde diensten. 

Ook zijn er verbeterpunten aan het licht gekomen zoals:

• 85% van de cliënten bleek tevreden over hun huisvesting.

•  Er werd zowel door cliënten als verwanten aangegeven dat zij 

meer inspraak wensten in  welke medewerkers de  ondersteuning 

verlenen.

•  Een vrij groot aantal verwanten wordt niet goed op de hoogte 

gehouden van de dagbesteding van hun verwant. Ook bleken de 

bestaande mogelijkheden binnen de dagbesteding slecht bekend 

te zijn bij verwanten.

•  Verder bleek dat gemaakte afspraken niet altijd nagekomen 

werden. Ook wisten nogal wat cliënten en verwanten niet waar 

ze terecht konden met eventuele klachten en de informatie-

verstrekking vanuit de organisatie kon beter.

Aanvullend op het in 2005 gehouden cliëntentevredenheidsonderzoek 

is er in 2006 een belevingsonderzoek gehouden bij cliënten van Estinea 

en hun verwanten. In het bijzonder de aandachtsgebieden die te 

maken hebben met volwaardig burgerschap en het onder steunings-

model – belangrijke factoren in de verandering van de zorgverlening 

de laatste jaren – kwamen in dit onderzoek aan de orde. Het ging dan 

met name om:

•  Zelfbeschikking / Eigen keuzes maken.

•  Deelname aan de samenleving.

•  Persoonlijke relaties / Sociaal netwerk.

•  Persoonlijke ontwikkeling.
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Waar gaan jullie 

naar toe? 

Ik wil daarheen!

Estinea

Cliënt
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Dit belevingsonderzoek geeft  zicht op hoe cliënten en hun verwan-

ten de veranderingen binnen Estinea ervaren hebben. En of de veran-

deringen uiteindelijk ook geleid hebben tot een kwalitatief beter 

leven voor de cliënten dan voorheen. In het belevingsonderzoek stond 

de volgende vraag centraal: Wat is er in de beleving van cliënten en 

verwanten de afgelopen acht jaar veranderd op de genoemde aandachts-

gebieden en hoe wordt dit momenteel beleefd?

Drie kleine groepen cliënten en twee groepen verwanten zijn wille-

keurig geselecteerd. Deze groepen zijn geïnterviewd en met elkaar in 

gesprek gegaan over de vier genoemde aandachtsgebieden. Bij de 

cliënten werd er direct een gesprek gevoerd. De verwanten hebben 

eerst individueel een vragenlijst ingevuld en daarna zijn de menin-

gen en ervaringen uitgewisseld.

Cliënten en verwanten over zelfbeschikking / eigen keuzes maken
Cliënten geven aan dat zij nu veel meer eigen keuzes (mogen) maken. 

Ze doen de dingen zoals ze die zelf willen. Er wordt veel vaker dan 

vroeger door de begeleiders aan hen gevraagd wat ze willen en er 

wordt dan ook echt naar geluisterd. Medewerkers zijn niet meer zo 

streng als vroeger en er wordt aangegeven dat men veel eigen spullen 

en eigen woonruimte heeft.

Verwanten geven aan dat er nu veel meer te kiezen valt. Met name 

binnen de dagbesteding hebben ze een grote verandering ervaren. 

Het leven van hun naasten is actiever en afwisselender geworden. 

Helaas is niet altijd voldoende ondersteuning beschikbaar. Anders 

was er nog veel meer mogelijk. Er zijn nu ook veel meer keuzemoge-

lijkheden binnen het dagelijks leven zoals bedtijden, tv kijken, eigen 

ruimtes inrichten enz. Volgens de verwanten hebben de veranderingen 

zeker te maken met een veranderde visie. Er wordt nu veel meer 

uitgegaan van de capaciteiten van cliënten. Vaak blijkt dat iemand 

ook veel meer mogelijkheden heeft dan verwanten en medewerkers 

voor mogelijk hielden. Het is vaak nog wel moeilijk om voldoende 

ruimte te geven en bepaalde risico’s te durven nemen.
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Er is volgens sommige verwanten meer ondersteuning nodig om 

cliënten te helpen bij het leren kiezen. Ook controle is soms nodig. 

Keuzes moeten wel op het eigen niveau van de cliënt worden aange-

boden. Dat gebeurt nu niet altijd. Er kan een spanningsveld zijn 

tussen de eigen keuze van de cliënt en de keuze van de omgeving 

omdat de omgeving meer consequenties van een keuze kan overzien.

Cliënten en verwanten over deelname aan de samenleving
Cliënten geven aan dat ze nu meer dan in het verleden gewoon bood-

schappen doen of naar de markt gaan. De contacten met de buurt 

zijn niet zo groot, soms komen er wel eens andere mensen dan familie 

op bezoek. Ze komen wel vaker in de samenleving maar dan toch nog 

vaak met speciale clubs of met groepsgenoten. Sommigen maken ook 

gebruik van reguliere voorzieningen zoals een sportschool of de kerk.

Verwanten geven hetzelfde aan als de cliënten. Gemiddeld genomen 

is de deelname aan de samenleving verbeterd, maar het is nog te 

weinig. Bovendien is de deelname aan de samenleving nog te veel 

afhankelijk van de medewerkers of vrijwilligers. Er is wel behoefte 

aan het meedoen in de samenleving. Met name in de weekenden 

zouden er nog meer mogelijkheden moeten zijn. De meeste verwanten 

zien hun naasten wel groeien in het deelnemen aan de samenleving. 

Er gebeurt al veel meer dan vroeger.

Cliënten en verwanten over persoonlijke relaties en sociaal netwerk
Cliënten geven aan blij te zijn niet meer in een grote groep te wonen. 

Voor sommigen betekent dit wel dat ze nu minder mensen om zich 

heen hebben. Anderen geven juist aan dit prima te vinden. Het kunnen 

ontvangen van visite wordt positief gewaardeerd. Over het algemeen 

zijn de contacten met de omgeving en andere mensen uitgebreid, 

maar niet iedereen heeft behoefte aan heel veel mensen om zich 

heen. Sommigen vinden het prima om alleen in een appartement te 

wonen. Anderen zouden juist meer contacten willen maar dat is blijk-

baar niet altijd mogelijk.
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Verwanten zien dat er steeds vaker vrijwilligers zijn die in het netwerk 

van hun naasten een rol spelen. Ook komen hun naasten vaker in de 

samenleving en ontmoeten daar steeds vaker andere mensen. Aan de 

andere kant is in de directe woonomgeving het aantal mensen vaak 

afgenomen door groepsverkleining of wonen in een appartement. 

Verwanten zien dat de meeste cliënten dat als heel prettig ervaren 

omdat ze veel meer privacy hebben dan vroeger. 

Voor de verwanten is het daardoor gemakkelijker geworden om op 

bezoek te gaan of even te blijven. Toch maken verwanten zich wel 

zorgen over dreigende vereenzaming. Dit blijft een belangrijk 

aandachtspunt dat extra tijd en ondersteuning vraagt. Tijd die niet 

altijd voldoende aanwezig is.

Cliënten en verwanten over persoonlijke ontwikkeling
Cliënten geven aan nu veel meer dingen zelf te doen dan vroeger en 

dat ze ook steeds meer nieuwe dingen leren. Het geeft over het alge-

meen een goed gevoel als je dingen zelf kunt. Sommigen geven aan 

het nu soms wel erg druk te hebben met allerlei huishoudelijke zaken 

waardoor ze niet meer toekomen aan hobby’s terwijl ze dat wel 

zouden willen. Cliënten hebben wel moeten leren om te kiezen en 

hoe je met anderen omgaat, maar dat gaat steeds beter.

Verwanten geven aan dat er bij de dagbesteding veel meer aandacht 

is gekomen voor leren en persoonlijke ontwikkeling. Dat wordt in de 

woonomgeving nogal eens gemist. Verder zien ze wel dat hun naasten 

nu veel meer zelf doen binnen hun woonsituatie. Ze doen bijvoorbeeld 

eigen inkopen, pinnen, koken, wassen en komen voor zichzelf op. Er 

zouden nog wel meer mogelijkheden liggen buiten de directe eigen 

woonsituatie. Met name bij de vrijetijdsbesteding zou het leren en de 

persoonlijke ontplooiing nog verder ontwikkeld kunnen worden. Dit 

door nog meer aan te sluiten bij persoonlijke kwaliteiten en hobby’s.

Overige opmerkingen
Buiten de vier specifi ek onderzochte gebieden kwamen ook andere 

opmer kingen vanuit cliënten naar voren die de veranderingen duide-

lijk maakten.
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Ervaren verandering in de begeleiding/ondersteuning
•  “Estinea kiest mijn begeleider. Als het niet klikt met mijn 

begeleider vraag ik om iemand anders.”

•  “Er worden meer vragen gesteld door begeleiders. Vroeger werd 

je meer aan de kant gedrukt.”

•  “Leiding is minder streng en bemoeiziek. Ze zijn er wel als je ze 

nodig hebt.”

•  “Het zorgplan verandert steeds. Dat is leuk.”

•  “We wonen nu zelfstandiger. Dat is prettiger én beter voor ons.”

•  “Er waren toen veel grote groepen. Je woonde met mensen die je 

niet zelf had uitgekozen. Dat was soms erg moeilijk.”

Kiezen moet je leren, maar is niet echt moeilijk
•  “Het is niet moeilijk. Eerst dacht ik van wel, maar nu weet ik 

dat het niet zo is.”

•  “Soms gaat het fout. Je moet het dan weer oplossen, maar dat is 

niet erg.”

Alleen wonen maakt je niet ongelukkig of eenzaam als je er maar 
goede ondersteuning bij krijgt.
•  “Dit klopt, ik zoek wel contacten.”

•  “Soms mis ik wel eens aanspraak. Het is belangrijk dat er 

genoeg aanspraak is.”

•  ”Ik wil niet alleen wonen. Liever met één of twee mensen die ik 

zelf heb uitgekozen.”

•  “Ik krijg wel hulp bij het ontmoeten van andere mensen.”

•  “Er zijn veel dingen die andere mensen wel kunnen en ik niet. 

Het is lastig als ik dat merk. Ik wil wel graag meedoen met de 

andere mensen maar ik weet niet hoe ik dat moet doen! Ik wil 

daar wel meer begeleiding bij hebben.”

Uit het belevingsonderzoek blijkt dat zowel de cliënten als de verwan-

ten de veranderingen wel degelijk gemerkt hebben. Zij ervaren 

behoorlijk grote verschillen tussen de situatie in 1998 en de huidige 

situatie. Opvallend is dat niemand terug wilde naar hoe het acht jaar 

geleden was.
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Tenslotte
Het feit dat zowel cliënten en hun verwanten als ook medewerkers 

niet meer terug willen naar de situatie van voor 2000 moge gelden 

als een bevestiging dat Estinea een goede weg is ingeslagen. Want zo 

ziet de organisatie het. Er is geen einddoel bereikt. Er is sprake van 

een goede weg. Die weg leidt in 2006 naar de realisatie van een onder-

nemingsplan tot 2009. Daarna zullen weer andere doelen worden 

gesteld. Want het is absoluut duidelijk geworden: een lerende organi-

satie blijft doorleren. De maatschappij zal blijven veranderen omdat 

mensen blijven veranderen. En om die mensen gaat het, die mensen 

zullen het moeten blijven doen. Onder andere omstandigheden, 

onder andere condities, maar steeds zal de bereidheid van mensen 

om zich aan te passen aan nieuwe situaties, enthousiast nieuwe 

uitdagingen aan te gaan de sleutel blijven om te werken aan een zo 

goed mogelijke ondersteuning van cliënten met een beperking. Dat 

leidt tot volwaardig burgerschap, zowel voor cliënt als cliëntonder-

steuner.        
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VERANTWOORDING

Het boek zoals u dat nu in handen heeft, had nooit tot stand kunnen 

komen zonder de inbreng van medewerkers en cliënten van Estinea. 

Hun ideeën, hun mening over de gang van zaken, en vooral hun inzet 

bij het proces dat de afgelopen jaren is doorlopen, het zijn onmisbare 

bouwstenen geweest. 

Ook de kritische opmerkingen van een aantal proefl ezers van eerdere 

versies hebben het eindresultaat positief beïnvloed. De inspanningen 

van beleidsmedewerker Ria van Houwelingen en manager bedrijfsbu-

reau Jan Helmink zijn van zeer groot belang gebleken. De auteurs 

danken al deze betrokkenen voor hun bijdrage. Overigens ligt de 

verantwoordelijkheid voor het resultaat natuurlijk nog steeds volle-
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