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Leef je leven

Inleiding

Wie zijn de koks?

Hoe ziet de keuken eruit?
•VG en Ouderenzorg
•1200 cliënten
•1500 medewerkers
•750 vrijwilligers
•80 locaties in Overijssel en Drenthe



Lééf je leven

Aangescherpte missie & visie met 
eigen Baalderborg-lied en videoclip

https://www.youtube.com/watch?v=JI6rFi8rSfY 



Leef je leven

Voorbereiding

- Waarom gingen we koken?

- Wat wilden we gaan maken?
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Waarom gingen we koken?

- Wens medewerkers meer invloed 
(SAS)

- Veranderende eisen: financieel 
en inhoudelijk

- Werken aan 
toekomstbestendigheid
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Wat wilden we maken?

Visie – strategie – positionering

Implementatie Zelfstandige teams



Leef je leven

Recept van de dag (1)

Zelfstandige teams

-Meer regie bij cliënten en medewerkers
-Verschuiven verhouding inzet 
professionals/ informele ondersteuning
-Concrete en gepaste invulling geven 
aan functies TL/TC
-Vraaggericht werken vakteams en 
ondersteunende diensten
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Recept van de dag (2)

- Ondersteunende diensten hebben 
werkwijzen/ procedures afgestemd op 
zelfstandige teams

- Afname overhead
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Koken
We hebben verschillende pannen 
meegenomen:

– TeamOntwikkelMeter
– Teamtaken
– Harm (dashboard)
– Ontwikkelprogramma voor 

leidinggevenden

– Structuur en inrichting
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TOM en TOP

• TOM = Teamontwikkelmeter
–  geeft het team inzicht in de fase 

van teamontwikkeling
– 4 fasen: van beginnend team tot 

zelfstandig team 

• TOP
– Actieplan voor teamontwikkeling
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TOM: Hoofdcategorieën

- Houding en gedrag
 Eigen regie van cliënten, samenwerken met 

het netwerk en gastvrijheid

- Organiseren en coördineren
 Samenwerken met andere teams en 

problemen oplossen

- Leren en ontwikkelen
 Kennisdelen en planmatig werken

- Samenwerken en besluitvorming
 Feedback en hanteren van conflicten
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Hoe?

- 1x per 3 maand TOM bespreken: 
vanaf 2017 2 x per jaar.

- Het team scoort zich zelf

- Teamleider scoort het team
- Scores samen bespreken
- Daarna definitief vaststellen van 

TOM
- Vanuit TOM > TOP maken
- Acties worden vastgezet voor de 

komende maanden > TOP



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

We hebben met ons team dit 
onderwerp besproken en weten 
waarom dit belangrijk is

We hebben met ons team 
afgesproken welk gedrag hierbij 
hoort.

We spreken elkaar aan op dit 
gedrag en delen onze kennis 
met collega's en anderen binnen 
de organisatie.

We toetsen bij anderen of we dit 
gedrag laten zien. We zijn trots 
op ons team betreft dit 
onderwerp.

Wij weten dat de eigen regie 
van cliënten georganiseerd 
moet worden. Wij zien 
mogeli jkheden tot 
verbeteringen. 

Het optimaliseren van de regie 
van cliënten bespreken wij 
regelmatig en zo vaak als nodig 
is. Bij  deze besprekingen 
betrekken we ook het netwerk 
van de client. 

Op clientniveau verbeteren wij 
steeds hun eigen regie. Wij 
kijken kritisch samen met cliënt 
en netwerk hoe de regie zoveel 
als mogelijk bij de cliënt / 
vertegenwoordiger kan l iggen.

Onze cliënten bepalen zelf op 
welke wijze zij het leven 
inrichten (wonen, werken, 
sociale contacten) en hoe de 
zorg en-of begeleiding daarbi j 
wordt ingevuld.

Wij bespreken regelmatig de 
vergroting van onze eigen regie 
met onze teamleider vanuit 'de 
bedoeling'; regelruimte om 
goede zorg te leveren.

Wij hebben met elkaar en onze 
teamleider afgesproken welke 
regelruimte we hebben om 
zelfstandig beslissingen te 
nemen (kaders).

Wij spreken elkaar aan op het 
gedrag en zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor 
beslissingen die genomen 
worden.

Ons team neemt zelfstandig 
beslissingen. Wij informeren 
onze teamleider over 
beslissingen binnen de kaders 
en overleggen buiten deze 
kaders.

Wij beseffen dat onze cliënten 
deel  uitmaken van sociale 
netwerken en hebben hier 
inzicht in.

Wij hebben een goede 
samenwerking met het sociale 
netwerk van onze cliënten 
vanuit 'de bedoeling'; het geluk 
van onze cliënten. 

Wij hebben de vaardigheden 
om het sociale netwerk van 
onze cliënten in te zetten, te 
versterken en mogelijk uit te 
breiden.

Ons team heeft inzicht in de 
sociale netwerken van onze 
cl iënten. Professionele zorg is 
aanvullend op wat het netwerk 
kan/wil  en aankan.

We weten waarom protocollen 
en werkinstructies in ons werk 
belangrijk zijn.

We bespreken jaarlijks de 
protocollen en werkinstructies 
die van belang zijn in ons werk. 

We bespreken jaarli jks de 
protocollen en werkinstructies 
die van belang zi jn in ons werk. 
Eventuele verbeteringen geven 
we door aan de 
'documenteigenaar'.

We zijn op de hoogte van de 
protocollen die van belang zijn 
in ons werk. We weten 'het 
waarom' van de regels waar we 
ons aan moeten houden en 
ki jken kritisch naar regels 
binnen ons werk.

Inzet sociaal netwerk3

Regels en protocollen4

1 Eigen regie cliënten

2 Eigen regie medewerker



Team Ontwikkel Plan
Teamnaam: Teamnaam  

Meting: Metingnummer  

Datum:      

Onderwerp Fase Fase omschrijving Welke actie ondernemen wij om deze fase te halen

Eigen regie cliënten

3

Op clientniveau verbeteren wij steeds hun eigen regie. Wij 
kijken kritisch samen met cliënt en netwerk hoe de regie 
zoveel als mogelijk bij de cliënt / vertegenwoordiger kan 
liggen.

 

Eigen regie medewerker

3

Wij spreken elkaar aan op het gedrag en zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor beslissingen die genomen worden.

 

Inzet sociaal netwerk

3

Wij hebben de vaardigheden om het sociale netwerk van 
onze cliënten in te zetten, te versterken en mogelijk uit te 
breiden.

 

Regels en protocollen

2

We bespreken jaarlijks de protocollen en werkinstructies die 
van belang zijn in ons werk. 

 

Inzetbaarheid

4

Ons team regelt zelfstandig dat de formatie steeds en tijdig 
is afgestemd op de zorgvraag van clienten. De indicaties van 
cliënten zijn passend bij de zorgvraag. Ons team heeft 
onderling afspraken gemaakt over de bezetting tijdens 
vakanties en feestdagen en het vervullen van openstaande 
diensten.
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Teamtaken

- Wat zijn teamtaken
- Waarom teamtaken

- En voor wie kook je?
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• 21 teamtaken per team
• Medewerker krijgt meer invloed
• Teamtaak draagt bij aan het vergroten van de 

zelfstandigheid
• Iedere medewerker krijgt tenminste 1 teamtaak 

(ongeacht contracturen)
• Het team is als geheel verantwoordelijk voor de taak
• Medewerker is coördinator van teamtaak
• Leidinggevende geeft de kaders aan
• Ondersteuning van Teamleider, Teamcoach en/of 

ondersteunende dienst.

Teamtaken 
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Basislijst teamtaken (1)
Cliëntgerichte taken

1.Versterken zeggenschap cliënt 

2.Versterken netwerk cliënt

3.Medezeggenschap cliënten & verwanten

4.MIC / MIM

5.Medicatie veiligheid

6.Identiteit en ethiek
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Basislijst teamtaken (2)

Organisatiegerichte taken

7.Teamvergadering

8.Informatie en communicatie

9.Personeelsplanning

10.Nieuwe collega’s

11.Stagecoördinatie

12. Vrijwilligers
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Basislijst teamtaken (3)

Organisatiegerichte taken

13.Wachtlijst en bezetting

14.Financiën 

15.Dashboard

16.Locatiebeheer en veiligheid

17.Inkoop

18.Contactpersoon externen
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Basislijst teamtaken (4)

Innovatie- en ontwikkelingsgerichte taken

19.Teamontwikkeling

20.Bewaken kwaliteit van zorg / HKZ

21.Ontwikkelen netwerken in de wijk
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Harm
Als je teams zelfstandig beslissingen wilt 
laten nemen, hebben ze nodig:

Regelruimte / vrijheid

Gedrag

Juiste informatie
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Harm
Harm is een dashboard voor zorgteams

Een dashboard toont stuurinformatie op 
basis van data uit onderliggende 
systemen:

•ECD
•Rooster
•Financiën
•Begroting

•HRM
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Harm
Opgebouwd volgens 3 pijlers:

Financiën

Cliënten

Medewerkers
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Harm
Lessen:

•Eerst je masterdata op orde

•Betrek afgevaardigden van zorgteams + 
experts van ondersteunende diensten

•ICT experts noodzakelijk. 
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Ontwikkelprogramma

- Drijfverenmethodiek
- Situationeel leiding geven
- 3 modules Verandermanagement

- Individuele coaching
- Intervisie





Welke drijfveren zijn er?
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Managers, teamleiders, 
leidinggevenden:
Oranje, geel

Zorgteams:
Blauw, groen
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Structuur en inrichting

1 managementlaag minder

Projectleiders en Teamcoaches

Wat is een zelfstandig team?



Zelfstandige teams binnen de BBG
Een zelfstandig team is een relatief klein vast team van ca. 7 tot 
15 medewerkers. Dit team organiseert de zorg voor een groep 
cliënten professioneel en zelfstandig. 

Ze stemt de zorg optimaal af op de wens van de cliënt, zonder 
voortdurend een beroep te doen op de teamleider of 
ondersteunende diensten.

Zelfstandige teams hebben een groot regelvermogen en regelen 
zelf de contacten met interne en externe belanghebbenden. 

De teamleider stelt de doelen (het wat) vast en geeft het team een 
kader mee. Het team bepaalt zelf op welke wijze deze doelen 
worden gerealiseerd (het hoe) en wat de werkwijzen en bijdragen 
van teamleden zijn. 

Het team is als geheel verantwoordelijk voor de resultaten. 
Hierover leggen ze verantwoording af aan elkaar en aan de 
teamleider. De teamleider blijft op deze resultaten aanspreekbaar.
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Structuur en inrichting

• Teams gesplitst

• Faciliteiten!

De invoering van zelfstandige 
teams heeft ons juist geld gekost!
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Structuur en inrichting
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Eten - Wat proefde er goed?

• MT is onderdeel van verandering
• Intensieve samenwerking met MT
• Richt je op je cirkel van invloed
• Constructief overleg met CR, OR, Clientencom.
• Start met big bang en faseer in het project
• Ontwikkelprogramma op leiderschap
• Ontwikkel een eigen TOM 
• Facilitering
• Strakke opdrachten voor werkgroepen
• KPI’s vaststellen en meten

• De gezamenlijkheid was de grootste 
succesfactor
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Eten - Wanneer gingen we naar de snackbar?

• Soms te weinig focus op het waarom
• Doorbraakmethode op ‘inzet sociaal netwerk’ 

is niet de juiste methode
• Te weinig regie gevoerd op ondersteunende 

diensten
• Iets meer kaders geven aan teamtaken
• Regelarm werken vereist meer aandacht 

(gedragsverandering)
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En nu verder…

Dit project was een hefboom; een eerste 
aanzet tot een onomkeerbare 
cultuurverandering. 

In 2017 hebben we 3 strategische 
projecten

•Eigen regie cliënten en medewerkers

•Samen Zorgen Dat
•Inzet (cliënt) technologie
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Voor meer informatie

Irma Zandt (Projectleider)

i.zandt@baalderborggroep.nl

Peter Sijtsma (Projectleider)

p.sijtsma@baalderborggroep.nl

Dionne van der Sluis (Teamcoach)

d.vandersluis@baalderborggroep.nl

Alieneke van der Linde (Persoonlijk Ondersteuner)

a.vanderlinde@baalderborggroep.nl
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