
 

Coaching clientgericht werken PvA 2019-2020 
 
Vanuit Waardigheid & Trots gaan we slagvaardigheid en eigenaarschap van medewerkers en 
vrijwilligers bij St. Franciscus versterken. 
Het project ‘Het is goed hier’ (zie Coaching cliëntgericht werken PvA 2018-2019) is inmiddels 
succesvol afgerond. Ten aanzien van cliëntgericht werken is een goede beweging ingezet. Zo 
is er geconstateerd dat er in het zorgleefplan meer aandacht is voor het welzijn van de 
cliënt. Ook is gesignaleerd dat er meer een ‘wij‘ aan het ontstaan is. Door het samen te doen 
is het werk minder zwaar, kan je terugvallen op elkaar en is er voor iedere cliënt evenveel 
aandacht in verhouding tot zijn of haar behoeften.  
 
Hoewel het project is afgerond, stopt de ingezette ontwikkeling hier niet voor St. Franciscus. 
De toenemende zorgzwaarte, de veranderende vragen en wensen van bewoners en naasten, 
maar ook het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers en vrijwilligers in een 
(arbeids)markt van schaarste zijn reden om verder te gaan op de ingeslagen weg en een 
vervolgstap te gaan zetten.  
 
Om die reden heeft St. Franciscus meegedaan aan de scan van Waardigheid & Trots op 
locatie. Deze scan leverde een 'foto' op, gebaseerd op de 8 pijlers van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Uit de gesprekken over de resultaten blijkt dat het beeld overeenkomt 
met wat we zelf ook als ontwikkelpunten hadden benoemd. Een deel van deze punten liep al 
of wordt door Sint Franciscus zelf opgepakt. Voor een ander onderdeel is extra 
ondersteuning vanuit het programma Waardigheid & Trots aangeboden. Deze 
ondersteuning loopt gedurende heel 2019 en een deel van 2020. De opdracht is tweeledig: 
 
1. Ondersteun bij het ontwikkelen en invoeren van een passend vrijwilligersbeleid. 
Versterk hiermee de persoonsgerichte zorg enerzijds en de binding tussen vrijwilligers en 
medewerkers bij St. Franciscus anderzijds.  
 
2. Versterk het eigenaarschap van medewerkers en teams. Richt je op het lerend 
vermogen en continue verbeteren van de teams en lever hiermee een bijdrage aan het 
verbeteren van de cliëntgerichtheid enerzijds en een lerende cultuur anderzijds. 
 
Ad. 1 Vrijwilligersbeleid 
Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid is inmiddels een nieuw beleid ontwikkeld en 
vastgesteld. De kern komt op het volgende neer: 
• Er is niet langer sprake van 1 groot vrijwilligersbestand, maar 5 kleinere 

vrijwilligersgroepen: 
o Verzorgingshuis 
o Verpleeghuis 
o Dagverzorging 
o Technische dienst (& tuin) 
o Vertoeverij (& keuken). 



 

• Iedere groep bepaalt zelf voor welke werkzaamheden vrijwilligers worden gezocht 
• Iedere groep zorgt voor zijn/haar eigen vrijwilligers (‘je krijgt de vrijwilliger die je 

verdient’)  
• Iedere groep heeft een contactpersoon die namens de groep de coördinatie op zich 

neemt 
• Er is een vrijwilligerscoördinator die de overkoepelende werkzaamheden voor haar 

rekening neemt 
 
Na de zomer zal dit beleid gaandeweg ingevoerd worden.  
 
Ad. 2 Eigenaarschap medewerkers en teams 
Eigenaarschap is eigenlijk een moeilijk woord voor ‘verantwoordelijkheid nemen’. Het gaat 
erom dat medewerkers en teams gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
groep bewoners. Of anders gezegd dat ze, in samenwerking met naasten en met de eigen 
vrijwilligers, zoveel mogelijk werken vanuit ‘de bedoeling’.  
Daarvoor heb je de juiste informatie, kaders en instrumenten nodig om je ook 
verantwoordelijk te kùnnen voelen. En steeds te verbeteren en het beste eruit te halen met 
elkaar. Een goede en prettige onderlinge samenwerking is hierbij cruciaal. 
 
Om die reden starten we in september met teamdialogen. Ieder team gaat met elkaar ‘in de 
spiegel kijken’: wat doen we goed en willen we behouden? Wat kunnen we verbeteren? Zo 
maakt ieder team haar eigen plan, passend bij wat zij nodig hebben. Dit vormt het 
vertrekpunt om het met elkaar te leren en te verbeteren uit te bouwen.  
 
Dit geldt niet alleen voor de zorgteams, ook de keuken en de huishoudelijke verzorging gaat 
een teamdialoog houden. En ook het managementteam gaat met elkaar aan de slag.  
 
Uiteindelijk is het doel dat St. Franciscus de komende periode weer een paar mooie 
vervolgstappen gaat zetten bij het in stand houden van topzorg voor onze bewoners! 
 
Stijn Kanters    


