
‘Het is goed hier’: 
cliëntgericht werken binnen St. Franciscus

Binnen St. Franciscus werken we cliëntgericht en met oog voor de wens van de klant. Om ons hierin te kunnen 
blijven (door)ontwikkelen zijn in april 2018 de voorbereidingen van het implementatietraject cliëntgericht 
werken ‘Het is goed hier’ van start gegaan. 

Zo zijn het extramurale team en het MT onder begeleiding van een externe trainer/coach gestart met 
bijeenkomsten teamcoaching. In september 2018 zal voor alle medewerkers een kick-off sessie worden 
gehouden. Voor onze vrijwilligers is er een (aparte) informatiebijeenkomst. 

In de periode oktober 2018 t/m april 2019 zal vervolgens voor alle medewerkers een aantal 
groepsbijeenkomsten worden georganiseerd. Daar waar nodig reikt de externe trainer/coach tijdens deze 
bijeenkomsten tips en instrumenten aan om het werk met en voor cliënten zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. 

In mei en juni 2019 werken we naar een afronding van het project toe. De interne coaches van St. Franciscus 
blijven hun collega’s vervolgens coachen op het verlenen van cliëntgerichte zorg. 

Gedurende het gehele proces hebben onze cliënten en hun naasten de gelegenheid om hun ervaringen te 
delen en feedback te geven.
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Projectfasering - aanpak

1. Voorbereiding

• Vastgesteld plan 
van aanpak

• Inventarisatie 
huidige situatie

2. Ontwerp en 
ontwikkeling

• Ontwerp processen 
(profiel, 
communicatieplan

3. Implementatie 

• Verandertraject 
van start

• Gecoacht MT

• Getrainde  
medewerkers, 
vrijwilligers en 
coaches

• Geïnformeerde 
omgeving

4. Evaluatie en 
borging

• Finetuning proces 
o.b.v. evaluaties

• Overdracht naar 
St. Franciscus 



In deze fase start de daadwerkelijke voorbereiding van de implementatie. 

Mei 2018: 

• Bijeenkomst 1 MT teamcoaching: a.d.h.v. het thema cliëntgericht werken: samenwerkingsproces van het MT

• Kennismaking interne coaches 

• Eerste teambijeenkomst extramuraal met persoonlijke coaching van één teamlid, na haar akkoord op leerdoel

• Overleg met klankbordgroep 

Juni 2018

• Bijeenkomst 2 MT Teamcoaching: Stand van Zaken op ‘dashboard voor cliëntgericht werken’ binnen het MT

• Start coaching interne coaches

• Tweede teambijeenkomst extramuraal 

• Overleg stuurgroep

Fase 2 Ontwerp en Ontwikkeling – mei t/m juni 2018



Resultaten

• Teamcoaching ‘MT als voorbeeld’ gestart

• Coaching interne coaches gestart

• Coaching team extramuraal + 1 individuele medewerker gestart

• Documenten (o.a. competentieprofiel nieuwe medewerker, communicatieplan) uitgewerkt en vastgesteld 

Fase 2 Ontwerp en Ontwikkeling – mei t/m juni 2018



In deze fase vindt de uitrol plaats inclusief begeleiding en communicatie. 

September 2018:

• Intake leidinggevenden teams

• 6x kick-off bijeenkomsten medewerkers

• 3x bijeenkomsten vrijwilligers 

• Coaching interne coaches 

• Bijeenkomst 3 MT teamcoaching: voorwaarden van cliëntgericht werken, kaders van teams, voorbeeld van het MT

• Overleg stuurgroep

Oktober en uitloop 1e week november 2018: 

• Meelopen teams door trainer/coach 

• Eerste teambijeenkomsten met teams over cliëntgericht werken, wat gaat goed en wat kan beter, wat blokkeert 
vooruitgang? 

• Interne coaches meenemen in activiteiten rondom teambijeenkomsten

Fase 3 Implementatie fase – september 2018 
t/m april 2019 



November 2018:

• Trainen teams in communicatie rondom cliëntgericht werken: luisteren en kijken naar mogelijkheden, zorgen 
zonder betuttelen, transparant in kaders; afhankelijk van de teamplanning wordt dit per team in een tijdsbestek 
van 4 weken gepland. In totaal 9 teams, verdelen over november 2018-januari 2019

• Overleg klankbordgroep 

December 2018: 

• Bijeenkomst 4 MT teamcoaching

• Coaching interne coaches

• Trainen teams in communicatie rondom cliëntgericht werken: luisteren en kijken naar mogelijkheden, zorgen 
zonder betuttelen, transparant in kaders afhankelijk van de teamplanning wordt dit per team in een tijdsbestek 
van 4 weken gepland. In totaal 9 teams, verdelen over november 2018-januari 2019.

• Overleg stuurgroep

Fase 3 Implementatie fase – september2018 
t/m april 2019



Januari 2019:

• Trainen teams in communicatie rondom cliëntgericht werken: luisteren en kijken naar mogelijkheden, zorgen 
zonder betuttelen, transparant in kaders afhankelijk van de teamplanning wordt dit per team in een tijdsbestek 
van 4 weken gepland. In totaal 9 teams, verdelen over november 2018-januari 2019.

• Coachen interne coaches  

Februari 2019:

• Tweede teambijeenkomsten over cliëntgericht werken: open overleggen, intern opties toevoegen 

• Overleg klankbordgroep

• Overleg stuurgroep

Fase 3 Implementatie fase – september 2018 
t/m april 2019



Maart 2019 

• Derde teambijeenkomsten over cliëntgericht werken: overdragen met vertrouwen 

• Coaching interne coaches

April 2019 

• Borging in teams: focus op wens cliënt 

• Afronding coaching interne coaches 

• 3 x bijeenkomsten vrijwilligers

• Overleg klankbordgroep

• Overleg stuurgroep

Resultaten:

• Medewerkers zijn getraind en gecoacht 
• Interne coaches zijn gecoacht.
• Vrijwilligers zijn betrokken en aangehaakt
• Interne omgeving is geïnformeerd
• O.b.v. tussenevaluatie finetuning processen

Fase 3 Implementatie fase – september 2018 
t/m april 2019



Gedurende proces van training en coaching op afgesproken momenten:  tussentijdse evaluatiemomenten. 

Aan het einde van het proces een eindevaluatie. 

Tijdens de afrondende fase evaluatie en borging worden nieuwe werkwijzen opgenomen in de dagelijkse 
zorgverlening op de afdeling: zelfstandig werken met onderling goed communiceren met focus op wens van de 
cliënt.

• Overdracht aan leidinggevenden van de resultaten d.m.v. tools voor cliëntgericht werken

• Overleg stuurgroep (evaluatie: juni 2019)

• Procesevaluatie
• Resultaatevaluatie
• Aanpassing waar nodig

Resultaten
• O.b.v. evaluatie finetuning proces

• Overdracht aan St. Franciscus 

Fase 4 Evaluatie en Borging – mei en juni 2019


