
‘Zorg in  
Verbinding’

In voor zorg! is een programma voor 
de langdurige zorg van het ministerie 
van VWS en Vilans, kenniscentrum 
langdurende zorg. 

Omring Thuiszorg heeft haar In voor zorg-

traject afgerond. Wat 2 jaar geleden nog 

een centraal geleide organisatie met 1.000 

medewerkers was, zijn nu 54 lokale, kleine 

en zelfsturende zorgteams. Om deze om-

slag te maken vroeg Omring Thuiszorg 

steun van In voor zorg! Samen legden ze de 

basis voor een toekomstbestendige thuis-

zorg. De relatie tussen cliënt en medewer-

ker staat weer centraal. Dat de werkwijze 

gedragen wordt door de hele organisatie is 

een belangrijke sleutel tot het succes: van 

management tot en met de ondersteunen-

de diensten staat iedereen op één lijn. 

Vijf betrokkenen vertellen wat het In voor 

zorg-traject heeft opgeleverd.

In voor zorg-coach Marjolein Lotsy vertelt 

hoe het leren en ontwikkelen de plaats van 

het traject heeft ingenomen.

Marjolein Lotsy: ‘Een beetje zwart-wit ge-

zegd, omvatte het In voor zorg-traject vooral 

de “saaie” dingen: het inrichten van de or-

ganisatie zodat er geleerd en op uitkomsten 

gestuurd kon worden. Denk aan het aanpas-

sen van systemen en applicaties, het met 

de staf ontwikkelen van ondersteunende 

instrumenten, de omvang en samenstelling 

van de teams bepalen, samen de beoogde 

verbeteringen formuleren. Het zijn de rand-

voorwaarden voor het kleinschalig en lokaal 

werken. Pas daarna startten de eerste nieu-

we teams. Elk team volgt nu een twee jarig 

leertraject van Tulser Business Improvers.  

Om echt zelfsturend en autonoom te worden.’  

Coördinerend wijkverpleegkundige Laura 

Vriendjes vertelt  over wat haar werk in-

houdt, waarbij  het grootste verschil met 

vroeger  ‹het geven en nemen van verant-

woordelijkheden› is. Om zover te komen 

hebben ze leren coachen.

Laura Vriendjes: ‘In de wijk Nieuw-Den Hel-

der werken nu 3 teams. Ik ben coördinerend 

wijkverpleegkundige van het team Nieuw-Den 

Helder Noord-West. Dat betekent dat ik de in-

takegesprekken doe, de zorg opstart, en de in-

dicatie aanvraag bij het Centrum indicatiestel-

ling zorg (CIZ). Ik ben de verbindende schakel, 

zorg dat alles goed loopt. Met vragen kunnen 

teamleden bij mij terecht en ik zit de werkover-

leggen voor. ‘Het grootste verschil met vroe-

ger vind ik de verantwoordelijkheid, of beter: 

het geven en nemen van verantwoordelijkhe-

den. De manager staat nu meer op afstand.  

De teamleden kijken wat er binnen het team 

moet gebeuren en nemen taken op zich. ‘Om 

zover te komen hebben we leren coachen. Ik 

was gewend meteen aan de slag te gaan met 

een vraag. Nu leg ik de vraag eerst nog even 

terug. Dat is wel eens lastig. Ik ben een doener, 

denk al snel “ik pak het wel op”.
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‘Couleur locale 
mag er zijn’

‘Teamgevoel is 
heel belangrijk’



Dit is een samenvatting van het 
interview ‘Omring Thuiszorg sluit In 
voor zorg-traject af: de resultaten’. 
Het hele interview leest u op onze 
website www.invoorzorg.nl
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Business controller Gerard Pannekoek ver-

telt over de verschuivingen binnen het 

werkproces. Eerst had hij vooral een on-

dersteunende rol naar de directie en de 

zorgmanagers. Met het erbij komen van 

de uitvoerende teams heeft hij veel vaker 

contact met de coördinerend wijkverpleeg-

kundigen.

Gerard Pannekoek:  ‘Een business controller 

vertaalt (beleids)plannen in financiële effec-

ten en projecteert deze naar de toekomst, in 

de begroting en meerjarenprognose. Daar-

naast benchmark ik de resultaten binnen de 

zorg en denk ik mee over veranderingen in 

de bedrijfsvoering en de (financiële) effecten 

hiervan. ‘Gelijktijdig met het In voor zorg-tra-

ject hebben wij een dashboard ontwikkeld. 

Dat sloot goed aan. Het is een tool in ex-

cel, waarin je op zowel directie-, zorgmana-

ger- als teamniveau kunt selecteren. Ook is  

het mogelijk keuzes in de tijd te maken.  

Elke maand vindt er een update plaats op 

alle niveaus. Hiervoor hebben we alle in-

formatie binnen de organisatie op dezelfde 

manier ontsloten. Teams kunnen met het 

dashboard de ontwikkeling van hun beleid 

monitoren. Bijvoorbeeld de cliënt- en mede-

werkertevredenheid, productiviteitsontwik-

keling en het verzuim.‘

Voorzitter van de raad van bestuur Victor 

van Dijk geeft aan dat hij het vormgeven 

van zelfsturing in teams ervaren heeft als 

een ontwikkelproces.

Victor van Dijk:  ‘De zorg wordt nog op de-

zelfde manier geleverd: bij de mensen thuis 

door vakkundige medewerkers, met aan-

dacht en liefde. In die zin is er niet veel  

veranderd in het primaire proces. Wel an-

ders en nieuw is het werken in kleinere 

eenheden. Het vormgeven van zelfsturing 

in de teams heb ik ervaren als een ontwik-

kelproces. Met elkaar leren en doen om het 

goed te laten verlopen. Op alle niveaus, 

want ook de managers kregen een andere 

rol, van sturend naar stimulerend. De vol-

gende stap is de rooster- en cliëntplanning, 

inclusief routes, bij de teams leggen. Want 

ondanks alle goede bedoelingen is daar een 

scheiding ontstaan. Planning moet onder-

deel zijn van de zorg. Hoe we dat precies 

gaan doen? Daar denken we nu over na.’ 

‘Al die stappen en ontwikkelingen hebben 

tijd nodig. Je voert het werken in kleine, 

zelfsturende teams niet van de ene op de  

andere dag in. Daar moet je de tijd voor nemen,  

uiteraard wel vanuit een duidelijke visie. 

Geef ruimte voor ontdekken, uitvinden en 

experimenteren! 

Voorzitter van de cliëntenraad Rinke van 

der Feer licht toe hoe een goede cliënten-

raad werkt als katalysator voor de kwaliteit 

van de zorg.

Rinke van der Feer: ‘Een goede cliëntenraad 

werkt als katalysator voor de kwaliteit van zorg. 

De cliëntenraad, de ondernemingsraad en  

de organisatie vormen een sterk trio. Met elkaar 

houden ze de zorg op niveau en verbeteren deze. 

Randvoorwaarden zijn een goede overlegstruc-

tuur, professionele ondersteuning, een goede 

informatieoverdracht, respect en waardering.  

‘De ontwikkeling naar kleine, zelfsturende 

teams is eigenlijk logisch, zeker vanuit de 

medewerkers gedacht. Als je de verantwoor-

delijkheden laag in de organisatie legt, haal je  

het beste uit de medewerkers. Bij Omring is 

de medewerkerstevredenheid flink omhoog 

gegaan. 

‘Geef ruimte voor 
ontdekken en 
experimenteren’

‘Ik krijg veel 
meer mee van de 
werkvloer’

‘De cliëntenraad 
helpt de kwaliteit 
bewaken’

www.invoorzorg.nl‘De relatie 
staat centraal’


