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STICHTINGG ONS TWEEDE THUIS 

ANDERSS WERKEN VOOR MENSEN MET EEN HANDICA P 

INLEIDIN G G 

Inn dit hoofdstuk staan de veranderingen bij Stichting Ons Tweede Thuis centraal. Ons 

Tweedee Thuis biedt diensten aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. 

Wonenn en ambulante begeleiding zijn de belangrijkste diensten. Politieke en maatschappelijke 

ontwikkelingenn vormen de aanleiding voor verschillende veranderingen bij de stichting. 

Dee omslag van aanbodgericht werken naar vraaggericht of cliëntgericht werken staat daarbij 

centraal. . 

Hett hoofdstuk begint met een schets van de stichting en de veranderingen op het moment 

datt het onderzoek plaatsvindt. In paragraaf 6.3 beschrijf ik het eerste contact en de gemaakte 

afsprakenn over samenwerking in een onderzoek. In paragraaf 6.4 ga ik in op het beeld dat is 

ontstaann tijdens de oriëntatie. De resultaten van de vragenlijst komen aan bod in paragraaf 6.5. 

Eerstt beschrijf ik de algemene resultaten, de antwoorden op de open vragen en de verschillen in 

perspectievenn van belanghebbenden. Vervolgens interpreteer ik de resultaten, waarbij ik ook 

aandachtt besteed aan de vraag hoe deze zijn verbonden met de aanpak van de veranderingen. 

Dee inrichting en het verloop van de survey-feedback komen aan bod in paragraaf 6.6. 

Dee afronding van het onderzoek bespreek ik in paragraaf 6.7. In paragraaf 6.8 schets ik het 

gesprekk over de casebeschrijving, geruime tijd na afronding van het onderzoek. In de afsluitende 

paragraaff  6.9 komt de beantwoording van de onderzoeksvragen aan bod en sta ik stil bij de 

ontwikkelingg van de onderzoeksmethode. Op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk staan 

kaderss waarin ik reflecteer op mijn eigen rol als onderzoeker van veranderingsprocessen in 

organisaties. . 

SCHETSS VA N DE STICHTING EN DE VERANDERINGEN 

Stichtingg Ons Tweede Thuis levert sinds het einde van de jaren zestig zorg aan verstandelijk 

enn lichamelijk gehandicapten. In Nederland werken dergelijke stichtingen regionaal en Ons 

Tweedee Thuis bedient een gedeelte van Noord-Holland. Ruim achthonderd gehandicapten 

vann diverse leeftijden en niveaus krijgen begeleiding bij wonen en werken. De stichting biedt 

ookk andere ambulante ondersteuning. 

Onss Tweede Thuis stelt zich in 1997 als doel de kwaliteit van het bestaan van mensen met 

eenn verstandelijke of lichamelijke handicap te verbeteren en te ondersteunen. Belangrijke 

thema'ss daarbij zijn leven met anderen, leven als anderen en volwaardig burgerschap. 

Invullingg van het doel betekent dat in de praktijk moet worden gekeken naar gewenste en 

noodzakelijkee begeleiding van individuele gehandicapten, naar hun ontwikkelings- en keuze-

mogelijkheden,, naar manieren om samen met betrokkenen of familie van betrokkenen 

beslissingenn te nemen en naar mogelijkheden voor integratie in het maatschappelijk leven. 
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Dee begeleiders die voor de stichting werken bepalen voor een belangrijk deel de praktische 

invullingg van de doelstelling van Ons Tweede Thuis. 

Dee stichting groeit gestaag. Tijdens het onderzoek werken er een kleine vijfhonderd mensen 

diee verspreid over de regio begeleiding geven aan de cliënten. Het merendeel van de mede-

werkerss is werkzaam als begeleider bij de woonvoorzieningen en dagbestedingscentra. Ons Tweede 

Thuiss heeft vijftien woonvoorzieningen en vijf dagbestedingscentra. Een aantal centrale 

dienstenn ondersteunt de begeleiding van cliënten. Figuur 6.1 geeft het organigram weer van 

dee stichting. 
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Figuurr 6.1 Organigram van Stichting Ons Tweede Thuis 

Hett organigram laat zien dat wonen en dagbesteding gescheiden processen zijn in de 

organisatie.. In de gehandicaptenzorg is dat een bekende tweedeling. De woonvoorzieningen 

fungerenn als woonhuis voor cliënten. De bewonerszorg wordt daar gegeven door begeleiders. 

Dee inhoud van de bewonerszorg is sterk afhankelijk van de ernst van de handicap van de cliënt. 

Zwaarr gehandicapte cliënten van laag niveau hebben meer zorg nodig dan lichter gehandicapte 

cliëntenn die zelfstandiger kunnen functioneren. Dagbesteding vindt voor een deel plaats in 

dee dagcentra van de stichting. Cliënten kunnen daar terecht voor allerlei activiteiten waarbij 

zijj  naar behoefte worden begeleid. Naast de dagcentra bestaan er dagbestedingsprojecten als 

eenn kinderboerderij, een hoveniersproject en fietsreparatie. Er zijn ook cliënten die overdag 

buitenn de stichting werken. Op het Centraal Bureau zijn onder andere de afdelingen 

Personeelszakenn en Financiën gevestigd. Onder de afdeling Dienstverlening vallen de Dienst 

Opvoedingsondersteuningg en projecten als Begeleid Zelfstandig Wonen en het Logeerhuis. 

Dee veranderingen bij Ons Tweede Thuis hangen nauw samen met ontwikkelingen in de 

landelijkee gezondheidszorg. Zorginstellingen worden geconfronteerd met een terugtredende 

overheidd die meer decentralisatie toestaat, betrokken partijen meer handelingsvrijheid biedt 

enn op termijn concurrentie mogelijk maakt. De financiering van de gezondheidszorg staat 
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onderr druk, wat leidt tot meer aandacht voor kostenbesparing en efficiency. Kwaliteit van de 

zorgg is een onderwerp geworden waarbij de positie van patiënten, bewoners van instellingen 

enn familie verandert. De cliënt krijgt een steeds belangrijker plaats in het denken over zorg-

productenn bij instellingen. Het aanbod van gehandicaptenzorg wordt vernieuwd met de 

introductiee van individuele zorgplannen als werkmethodiek om groepsgericht zorgaanbod 

terugg te dringen. 

Stichtingg Ons Tweede Thuis reageert op deze ontwikkelingen in de omgeving en op interne 

ontwikkelingen.. De directie start met het vernieuwen van de missie en de visie op werken 

binnenn de stichting. Volwaardig burgerschap is het belangrijkste element in de missie van 

Onss Tweede Thuis. Cliëntgericht werken is de manier om de autonomie en onafhankelijkheid 

vann cliënten te vergroten en daarmee volwaardig burgerschap te realiseren. Deze manier van 

werkenn betekent dat de vraag van een cliënt gaat bepalen welke zorg wordt geboden. Een 

individueell  kwaliteitsbewakingssysteem dient als toetsingsinstrument voor de directe zorg- en 

dienstverlening.. Het bepalen van en gehoor geven aan de vraag van individuele cliënten, al 

dann niet in samenspraak met ouders of familie, is een nieuwe en lastige opgave. De begeleiders 

vann de gehandicapten vervullen een belangrijke rol bij het realiseren van deze opgave. Voor 

henn betekent dat een omslag in hun denken en doen of in 'hoofd, hart en handen' zoals dat 

inn de zorgsector heet. 

Voorr 'hoofd en handen' biedt de begeleidingsplanmethodiek ondersteuning (bij Stichting 

Onss Tweede Thuis wordt in plaats van 'zorgplan' de term 'begeleidingsplan' gebruikt). In een 

begeleidingsplann staan diagnoses, afspraken over begeleiding en activiteiten en evaluatie-

criteriaa per individuele cliënt. Over het begeleidingsplan wordt overlegd door begeleiders, 

behandelendd pedagoog of psycholoog, arts, externe betrokkenen als werkleiding, cliënt en 

familiee of vertegenwoordiging. Afspraken uit dat overleg worden opgenomen in een individueel 

begeleidingsplan.. Afstemming van zorg op maat voor de cliënt in het multidisciplinaire 

begeleidingsplanoverlegg is nieuw. Het vraagt een andere manier van samenwerken tussen 

personenn die betrokken zijn bij het bepalen van zorg aan cliënten en het vraagt een meer 

gestructureerdee manier van zorg leveren. Zorg leveren wordt een onderdeel van een methodische 

manierr van werken. In een cyclisch proces gaat het om observatie, bepalen van de zorgvraag, 

afsprakenn maken over het zorgaanbod, uitvoering, evaluatie en bijstelling. Bijstelling van het 

begeleidingsplann vindt plaats met een frequentie die is afgestemd op de ontwikkeling van cliënten. 

Voorr het 'hart' van de mensen die bij Ons Tweede Thuis werken (en ook vaak voor ouders en 

familiee van cliënten) betekent vraaggericht werken een verandering van een wat betuttelende 

enn verzorgende houding naar een meer geëmancipeerde visie op de zelfstandigheid en 

waardigheidd van cliënten. Het gaat dan om een verschuiving van een focus op de beperkingen 

vann gehandicapten naar een focus op hun ontwikkelingsmogelijkheden. 

Dee veranderingen in het denken over zorg en in het aanbieden van zorg gaan samen met 

eenn wijziging in de besturing van de organisatie. De organisatie wordt geleid door een drie-

hoofdigee directie. De algemeen directeur zet samen met de adjunct-directeuren het beleid op 

hoofdlijnenn uit en hij onderhoudt externe contacten. Tevens houdt hij zich bezig met 

uitbreidingsmogelijkhedenn van de stichting en de huisvesting van de voorzieningen waarbij 

kleinschaligg wonen centraal staat. Twee adjunct-directeuren zijn verantwoordelijk voor 

respectievelijkk de woonvoorzieningen en de dagcentra. Elke locatie wordt geleid door een 
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locatiehoofdd of door een clusterhoofd. Middels geleidelijke clustervorming wordt geprobeerd 

omm de aandacht wat minder te richten op de afzonderlijke locaties. Door over de grenzen van 

afzonderlijkee woonvoorzieningen en dagcentra te kijken kan meer op individuele cliënten 

gerichtee dienstverlening worden geboden. Bovendien worden voor leidinggevenden minder 

salariskostenn gemaakt. Clusterhoofden gaan op hoofdlijnen een aantal locaties aansturen en 

ontwikkelenn daar beleid voor. De nieuwe functie van coördinerend begeleider is ingesteld 

voorr het regelen van de dagelijkse gang van zaken op de locaties. Op locaties die nog niet tot een 

clusterr behoren verzorgen locatiehoofden de dagelijkse leiding waarbij zij worden geassisteerd 

doorr coördinerend begeleiders. De veranderingen vragen van leidinggevenden een minder 

sturendee en een meer coachende rol. 

Dee veranderingen worden in de bestaande organisatie geleidelijk ingevoerd. De directie 

neemtt het voortouw en heeft de kaders voor de veranderingen neergezet in een beleidsplan. 

Tevenss werkt de directie uit wat de visie op zorg voor Ons Tweede Thuis inhoudt, welke 

invullingg cliëntgericht werken krijgt, hoe de begeleidingsplanmethodiek wordt gebruikt en 

watt consequenties voor woonvoorzieningen en dagcentra zijn. De adjunct-directeuren zorgen 

inn overleg met hun clusterhoofden en locatiehoofden voor nadere invulling en uitvoering 

vann nieuwe plannen. Om vraaggericht werken gestalte te geven binnen de stichting wordt 

gewerktt met begeleidingsplannen in ontwikkeling. Daarnaast is een trainer aangetrokken die 

gedurendee een periode van twee jaar voor alle begeleiders een korte cursus verzorgt over 
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vraaggerichtt werken. Voor de leidinggevenden verzorgt hij een training die gericht is op hun 

coachendee rol bij het vraaggericht leren werken van begeleiders. 

Figuurr 6.2 geeft per aspect van de stichting weer welke veranderingen samenhangen met 

dee omslag van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken. Kern van de veranderingen 

iss dat op een andere manier gaat worden gewerkt met cliënten. Belangrijke middelen om die 

anderee manier van werken te realiseren zijn de begeleidingsplanmethodiek, het kwaliteits-

systeem,, clustervorming en de cursus 'vraaggericht werken'. 

CONTACTT MET DE STICHTING EN PLA N VOOR 
SAMENWERKIN G G 

Inn december 1997 vindt een gesprek plaats met de adjunct-directeur Wonen van Stichting 

Onss Tweede Thuis. Voorafgaand aan dat gesprek vindt telefonisch contact met de algemeen 

directeurr plaats. Hij heeft de brochure 'Effectief veranderen' ontvangen waarin informatie 

overr het onderzoeksproject staat. Het lijk t hem zinvol de mogelijkheden voor samenwerking 

naderr te verkennen. Vanwege zijn volle agenda stelt hij voor dat ik een afspraak maak met de 

adjunct-directeurr Wonen. 

Tijdenss het kennismakingsgesprek gaan wij in op drie onderwerpen: het onderzoeksproject, 

dee situatie bij Ons Tweede Thuis en mogelijkheden voor samenwerking. Over het onderzoeks-

projectt vertel ik in hoofdlijnen wat de bedoeling is, wat deelname van de stichting vraagt en 

watt deelname de stichting oplevert. Dan bespreken wij de huidige situatie. De adjunct-directeur 

geeftt aan dat de kern van de veranderingen de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht 

werkenn is. Met deze manier van werken moet de vraag van cliënten meer centraal komen te staan. 

Eenn belangrijk middel om deze verandering in te voeren is de verplichte cursus 'vraaggericht 

werken'.. Alle medewerkers nemen daaraan deel. Doel van deze cursus is dat begeleiders afleren 

cliëntenn te betuttelen en aanleren wat emancipatie van cliënten inhoudt en hoe zij hun kunnen 

ondersteunenn bij het zelf maken van keuzes. Het veranderen van de attitude van de begeleiders 

staatt centraal in de cursus. De werkinhoudelijke veranderingen die volgen uit vraaggericht 

werkenn komen later aan de orde. Ongeveer de helft van het personeel heeft inmiddels de cursus 

gevolgd. . 

Hett eerste gesprek eindigt met het voorstel om samenwerking in het onderzoeksproject met 

anderenn in de organisatie te bespreken. Ik zorg voor meer informatiebrochures, een voorbeeld-

exemplaarr van de vragenlijst 'Veranderen in organisaties' en een uitwerking van een mogelijke 

invullingg van het onderzoek bij Ons Tweede Thuis. De adjunct-directeur overlegt vervolgens 

mett haar clusterhoofden en met de adjunct-directeur Dagbesteding. Tevens brengt zij de 

algemeenn directeur op de hoogte van ons gesprek. Twee weken later spreken wij opnieuw af. 

Bijj  het tweede gesprek zijn ook de adjunct-directeur Dagbesteding en een clusterhoofd 

Wonenn aanwezig. Het clusterhoofd Wonen is tevens voorzitter van de ondernemingsraad. 

Err is ook een clusterhoofd Dagbesteding uitgenodigd, maar deze persoon blijkt verhinderd. 

Opp de agenda staan: een korte kennismaking en introductie van het onderzoek, de uitkomsten 

vann het overleg met de hoofden en nadere invulling van de samenwerking. De adjunct-directeuren 

hebbenn met elkaar en met hun hoofden over het onderzoek gesproken. Er is interesse voor 

hett onderzoek en het blijkt goed mogelijk alle woonvoorzieningen en dagcentra erin te 
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betrekken.. Aan het einde van het gesprek nemen wij alvast door hoe de afname van de vragen-

lijstt kan plaatsvinden en hoe de hoofden worden geïnformeerd. Verder spreken wij af dat de 

adjunct-directeurenn bekijken hoe de terminologie van de vragenlijst moet worden aangepast 

aann de situatie bij de stichting. Ik maak een plan van aanpak voor het onderzoek. Naast het 

plann van aanpak stel ik een contract op met formele afspraken omtrent de begeleiding van 

hett onderzoek, vertrouwelijkheid van gegevens, publicatierecht en behandeling van eventuele 

geschillen.. Het plan van aanpak bespreken wij in januari en daarna wordt het verspreid 

onderr de hoofden. 

Inn januari bekijk ik samen met de adjunct-directeuren de praktische invulling van het 

onderzoek.. Wij bespreken de aanpassingen in de vragenlijst, de planning van het onderzoek, 

hett informeren van de hoofden en begeleiders, de verspreiding van de vragenlijst en de 

terugkoppelingg van de resultaten. Uitkomsten van deze bespreking komen elders in dit hoofd-

stukk aan bod. Voor deze fase van het onderzoek is nog relevant te vermelden dat eind januari 

dee eerste bijeenkomst is van de training'coachend leidinggeven'. Daar kan ik mijzelf voorstellen 

aann de hoofden en is er gelegenheid het onderzoek persoonlijk te introduceren. De adjunct-

directeurr Wonen is dan ook aanwezig als vertegenwoordiger van de directie. De hoofden hebben 

weinigg vragen en op mijn vraag over hun mening over het onderzoek wordt positief gereageerd. 

M a a n dd Fas e in he t onderzoe k Activi tei te n 

November/december // Eerst e contac t Schriftelij k en telefonisc h contac t met algemee n directeu r 
januar ii  Gesprek met adjunct-directeu r Wonen 

Gespre kk met adjunct-directeu r Wonen , adjunct-directeu r Dag-
bestedin gg en clusterhoof d Wonen / voorzitte r ondernemingsraa d 
Makenn plan van aanpak voo r onderzoeksprojec t 
Persoonlijk ee introducti e onderzoe k voor alle hoofde n 
Aanpasse nn vragenlijs t 
Voorbereide nn afnam e vragenlijs t 
Informere nn organisati e over onderzoeksprojec t 

Februar ii  Oriënterin g Gesprekke n met algemee n directeur , adjunct-directeure n Wonen 
enn Dagbesteding , clusterhoofde n Wonen en Dagbesteding , voorzitte r 
ondernemingsraad ,, begeleide r cursu s 'vraaggerich t werken ' en 
traine rr  'coachen d leidinggeven' , coördineren d begeleider s Wonen 
enn Dagbestedin g en begeleide r Wonen 
Documentenstudi e e 

Februar ii  Afnam e vragenlijs t en Verspreide n vragenlijs t 
analys ee resultate n Bijhoude n respon s 

Verlenge nn deadlin e 
Analys ee resultate n 

Maartt  Terugkoppelin g Besprekin g resultate n met directie , hoofde n en ondernemingsraa d 
Schrijve nn rappor t 
Bespreke nn rappor t 
Samenvattin gg voo r medewerker s 
Bepale nn vervolgactiviteite n 

Apri ll  Afrondin g Gesprek met adjunct-directeure n Wonen en Dagbestedin g 

Tabe ll  6.1 Ka lende r m e t onderzoeksact iv i te i te n 
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Wi jj  spreken af dat de hoofden de lijsten verspreiden op hun locaties en ervoor  zorgen dat 

dezee terugkomen op het Centraal Bureau. 

I nn de beginfase van het onderzoeksproject zijn afspraken gemaakt over  de plaats van het 

onderzoekk in de veranderingen bij  Ons Tweede Thuis, over  de wijze van terugkoppeling van 

dee resultaten en over  mij n rol en positie in het project. Het onderzoeksproject is bij  Stichting 

Onss Tweede Thuis bedoeld om in beeld te brengen hoe de omslag naar  vraaggericht werken tot 

nuu toe verloopt. Het onderzoek levert een beeld van de stand van zaken bij  de invoering van 

dee veranderingen die gepaard gaan met de nieuwe manier  van werken. Over  terugkoppeling 

sprekenn wij  af dat deze plaatsvindt in fasen. Na analyse van de resultaten bespreek ik deze 

eerstt  met de directie, de hoofden en de ondernemingsraad. Vervolgens schrij f ik een rappor t 

enn een samenvatting voor  medewerkers. Op basis daarvan bekijken wij  in overleg hoe de 

resultatenn ingezet kunnen worden voor  verbetering. Mij n rol in het project is dat ik het 

onderzoekk uitvoer, de resultaten analyseer  en presenteer, en de rapportage verzorg. 

Daarnaastt  denk ik mee over  vervolgacties naar  aanleiding van het onderzoek. De adjunct-

directeurr  Wonen is contactpersoon voor  het onderzoek. 

Omm een idee te geven van het verdere verloop van het onderzoeksproject staat in tabel 6.1 

eenn overzicht van de activiteiten en de maand waarin deze plaatsvinden. 

Hett  eerste contact met de organisatie verloopt beter  dan in de vorige case. Daarin teerde ik dat het 

belangrijkk  is om meer  tij d en rust te nemen in de beginfase van een onderzoeksproject, zodat weder-

zijdsee wensen en verwachtingen helder  worden. Tevens kan ik werken aan draagvlak voor  het onder-

zoekk en vertrouwen in het project. Om die reden voer  ik een aantal gesprekken met de directie en 

gevenn wij  samen vorm aan de invullin g van het onderzoek. Er  vindt afstemming plaats over  het doel 

vann bet onderzoek, over  aanpassingen aan de situatie bij  Ons Tweede Thuis, over  de rol van leiding-

gevendenn en over  de terugkoppeling van resultaten. De adjunct-directeuren raken betrokken bij  het 

onderzoek. . 

Naastt  het afstemmen van wensen en verwachtingen met de directie lukt het om contact te leggen met 

dee hoofden. Ik wil graag kennismaken met de hoofden, omdat zij  een belangrijke rol vervullen in het 

invoerenn van vraaggericht werken. Zij  vormen de schakel tussen het beleid dat door  de directie wordt 

uitgezett  en de woonvoorzieningen en dagcentra waar  dat beleid gestalte moet krijgen. Daarnaast zijn 

dee hoofden belangrijk bij  de afname van de vragenlijst en de terugkoppeling van de resultaten. Tijdens 

hett  hoofdenoverleg is door  de adjunct-directeuren at gesproken over  het onderzoek en de hoofden 

hebbenn een plan van aanpak ontvangen. Ik wil ook graag persoonlijk met de hoofden van gedachten 

wisselenn over  de invullin g van het onderzoek. Er  is geen tij d om hiervoor  een aparte bijeenkomst te 

organiseren.. Wel krij g ik de gelegenheid om aan het einde van de eerste trainingsmiddag over  'coachend 

leidinggeven''  mijzelf persoonlijk voor  te stellen, kort wat over  het onderzoek te zeggen en een beroep 

tee doen op de hoofden om te helpen bij  de afname van de vragenlijst. Steun van de directie voor  het 

onderzoekk wordt gesymboliseerd door  aanwezigheid van de adjunct-directeur  bij  mijn introductie. Uit 

dee reacties van de hoofden leid ik af dat zij  het onderzoek belangrijk vinden en mensen op hun locaties 

enthousiastt  willen maken voor  het invullen van de vragenlijst. Dat blijk t wat naïef gezien de respons 

(ziee § 6.5). Steun van de directie is prettig, maar  zonder  aanwezigheid van de directie had ik mogelijk 

kritischerr  geluiden gehoord over  de aanpak van het onderzoek. 
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Ikk  ben redelij k tevrede n over het eerst e contac t met Ons Tweede Thuis . De gesprekke n met adjunct -

directeure nn zijn open en verlope n in een prettig e sfeer . Het afstemme n over doel en invullin g van het 

onderzoe kk maakt dat een beeld ontstaa t van wederzijds e wense n en verwachtingen . Mijn wens om met 

dee hoofde n over het onderzoe k te praten word t gedeeltelij k vervuld . Lieve r had ik daar wat meer tij d 

voorr  gehad , maar dat blijk t niet mogelijk . In ieder geval krij g ik nu de kans om mij n gezich t te laten 

zienn waardoo r het onderzoe k meer gaat leven voor de hoofde n die ik vraag begeleider s enthousias t te 

makenn voor het invulle n van de vragenlijst . Met een aanta l hoofde n voer ik later nog een persoonlij k 

gesprek .. Dan hoor ik dat de meest e hoofde n het onderzoe k zinvo l vinden , maar dat sommig e het als 

opgeleg dd ervaren . 

NADEREE ORIËNTATIE OP DE STICHTING EN DE 
VERANDERINGE N N 

Inn februari voer ik gesprekken met de algemeen directeur, de adjunct-directeuren Wonen en 

Dagbesteding,, een clusterhoofd Wonen en een clusterhoofd Dagbesteding, een coördinerend 

begeleiderr Wonen en een coördinerend begeleider Dagbesteding, een begeleider Wonen, de 

voorzitterr van de ondernemingsraad en de cursusleider 'vraaggericht werken' die tevens de 

trainingg 'coachend leidinggeven' voor de hoofden verzorgt. De gesprekken dienen twee doe-

len.. Ten eerste wil ik mij een beter beeld vormen van de stichting en van de veranderingen 

diee samenhangen met de nieuwe manier van werken. Ten tweede wil ik kennismaken met een 

aantall  belanghebbenden en mensen enthousiast maken voor het onderzoeksproject. De hoofden 

enn begeleiders die ik spreek, kan ik bovendien vragen om op hun locaties mensen aan te sporen 

omm de vragenlijst in te vullen. In januari heb ik al allerlei stukken van de stichting en over 

veranderingenn in de gehandicaptenzorg gelezen, zoals diverse brochures van Ons Tweede 

Thuiss over hun dienstverlening, het algemene beleidsplan 1997-2000, de jaarverslagen van 

19955 en 1996, interne publicaties, artikelen over vraaggestuurde zorg en een uitgebreide case-

beschrijvingg over kwaliteitsverbetering van zorgverlening in een instelling voor verstandelijk 

gehandicaptenn (Pool & Hesselink, 1996). 

Hett beeld dat tijdens de nadere oriëntatie ontstaat is te beschrijven aan de hand van vier 

thema's:: (1) het doel van de veranderingen, (2) de aansturing ervan, (3) de cursus 'vraag-

gerichtt werken' en de begeleidingsplannen als middelen om de wens van individuele cliënten 

meerr centraal te stellen en (4) verschillen tussen locaties. Opvallend bij deze thema's is dat 

dee mensen die ik spreek duidelijk anders denken, maar vaak niet op de hoogte lijken te zijn 

vann eikaars ideeën. 

Overr het doel van de veranderingen zijn de directieleden het meest enthousiast. De door 

henn ontwikkelde nieuwe visie zien zij graag ingevoerd. De directie ziet een duidelijke relatie 

tussenn het centraal stellen van de vraag van de individuele cliënt en ontwikkelingen in de 

zorgsector,, financiering van de zorg en wettelijke eisen aan zorginstellingen. Een aantal hoofden 

ziett ook de relatie tussen veranderingen bij Ons Tweede Thuis en de omgeving en steunt de 

gedachtee achter de veranderingen. Mij n indruk is dat de directie het gevoel heeft dat de 

nieuww ontwikkelde zorgvisie algemeen bekend is binnen de stichting en wordt gesteund door 

hoofdenn en begeleiders. Andere mensen die ik spreek hebben bedenkingen en geven aan deze 

150 0 



tee delen met meer mensen in de organisatie. Volgens de directie is een belangrijk voordeel 

vann vraaggericht werken dat dat minder begeleidingstijd vraagt vanwege zelfstandiger cliënten. 

Sommigee hoofden en begeleiders betwijfelen dat. Zij geven aan dat vraaggericht werken juist 

meerr tijd kost, doordat cliënten individuele begeleiding nodig hebben bij het formuleren en 

realiserenn van hun eigen wensen. Hoofden en begeleiders geven aann dat er onvoldoende personeel 

iss om aan individuele vragen te voldoen. Met name begeleiders betreuren het dat het werken 

mett groepen vermindert en dat zij telkens dezelfde cliënten moeten zien. Tevens is het lastig 

omm vraaggericht werken te bekostigen. Als een groot pluspunt zien veel mensen de klein-

schaligee woonvoorzieningen. Ons Tweede Thuis is daar al een tijd mee bezig en kleinschalig-

heidd maakt het mogelijk om meer zelfstandigheid en minder zorg te bieden met oog voor 

wensenn en mogelijkheden van individuele cliënten. Daarbij geven mensen aan dat naast het 

ontwikkelenn van kleinschalige woonprojecten het ook belangrijk is om te werken aan inhoudelijke 

veranderingenn op het gebied van zorg. Dat laatste gebeurt nog weinig, maar hoort wel bij de 

nieuwee visie. 

Inn de aansturing van de veranderingen spelen de hoofden een belangrijke rol. Zij zijn 

verantwoordelijkk voor de invoering van de nieuwe visie op hun locaties. In eerste instantie 

heeftt de directie zich gericht op het overbrengen van de nieuwe visie aan de hoofden. 

Vervolgenss zijn die visie en de consequenties vastgelegd in een beleidsplan waarover overleg 

mett de hoofden plaatsvond. Daarna zou het idee 'doorsijpelen' naar de rest van de stichting. 

Hoofdenn krijgen ondersteuning in hun nieuwe rol middels de verplichte training 'coachend 

leidinggeven'.leidinggeven'. Hoofden en begeleiders geven aan dat er duidelijke verschillen zijn in de 

manierr van leidinggeven, de omgang met veranderingen en het invullen van de nieuwe visie. 

All  voor de training start, gaat dat het ene hoofd veel makkelijker af dan het andere. Sommige 

hoofdenn zijn heel ver in het denken over vraaggericht werken en nemen initiatieven om dat 

tee concretiseren op hun locaties, andere moeten nog erg aan het idee wennen. De meeste 

hoofdenn en begeleiders zijn het erover eens dat bij de stichting sterk van bovenaf wordt 

gestuurd.. De directie bepaalt wat er gebeurt en clusterhoofden, locatiehoofden en coördinerend 

begeleiderss moeten daar vervolgens mee aan de slag. Voor begeleiders is hun hoofd of coör-

dinerendd begeleider het belangrijkste aanspreekpunt. Een beeld van de directieleden hebben 

zijj  niet echt, want deze komen alleen op de locaties wanneer er problemen zijn. Mensen 

gevenn aan dat niet naar begeleiders wordt geluisterd en dat de directie niet goed op de hoogte is 

vann de situatie op de locaties. Het idee van de vragenlijst verbaast met name de begeleiders, 

omdatt zij niet gewend zijn dat naar hun mening wordt gevraagd. Zij geven aan dat zij het 

daardoorr soms lastig vinden om hun mening te geven, maar dat het positief is dat de directie 

will  weten hoe de basis van de organisatie tegen de veranderingen aankijkt. 

Dee directie besluit tot het aanbieden van de verplichte eendaagse cursus Vraaggericht 

werken'' om begeleiders kennis te laten maken met een manier van denken die aansluit bij de 

nieuwee visie. Het idee is dat de cursus tot een attitudeverandering leidt bij begeleiders. 

Diee is nodig om in de praktijk cliënten te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en bij 

hett zelfstandig maken van keuzes. Mensen denken wisselend over de inhoud van de cursus. 

Sommigenn zijn enthousiast, vinden de cursus zinvol en geven aan dat deze aanzet tot nadenken 

overr hoe zij tegen cliënten en gehandicaptenzorg aankijken. Anderen vinden de cursus te 

theoretischh en zien niet hoe vraaggericht werken in de praktijk vorm kan krijgen. Weer anderen 
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zienn dat mensen na de cursus terugvallen in oud gedrag als keuzes maken voor cliënten en 

betuttelendee begeleiding. Soms komt oud gedrag voort uit de overtuiging dat gehandicapten 

niett zelf over hun leven kunnen beslissen en dat een begeleider er is om te zorgen en te 

beschermenn in plaats van om los te laten en zelfstandigheid te stimuleren. De meeste mensen 

diee ik spreek zijn het erover eens dat in de cursus de echt werkinhoudelijke veranderingen 

onvoldoendee aan bod komen. Vrijwel iedereen is ontevreden over het verplicht stellen van de 

cursuss en over de wijze waarop deze is geïntroduceerd. Per brief ontvingen mensen een 

mededelingg dat zij de cursus moesten gaan volgen. Wat het doel was van de cursus en waarom 

diee werd aangeboden stond niet in de brief. Naast de cursus zijn de begeleidingsplannen een 

tweedee manier om vraaggericht werken te ondersteunen. Begeleidingsplannen zijn in een 

periodee van twee jaar geleidelijk ingevoerd. Veel begeleiders geven aan dat deze in de praktijk 

nogg niet veel effect hebben. In het pas nieuwe systeem waarin vaker bijstelling plaatsvindt 

gaatt dat misschien veranderen. Het schrijven en bijstellen van de begeleidingsplannen kost 

veell  tijd wat ten koste gaat van de begeleidingstijd voor cliënten. Anderen geven aan dat 

begeleidingsplannenn geen grote verandering betekenen, omdat zij al volgens de methodiek 

werkten. . 

Err bestaan duidelijke verschillen tussen locaties die samenhangen met de leeftijd en het 

niveauu van cliënten, met de activiteiten die plaatsvinden (wonen of dagbesteding), met de 

manierr van leidinggeven en met de fysieke afstand tussen locaties. Een aantal hoofden en 

begeleiderss geeft aan dat hierdoor samenwerken lastig is. Er ontstaat bijvoorbeeld onenigheid 

overr de begeleiding van cliënten tussen de woonvoorziening en het dagcentrum, wat soms tot 

concurrentiee leidt. De uitwisseling van informatie verloopt niet altijd even goed. In principe 

verlooptt het contact tussen locaties via de hoofden. Begeleiders spreken elkaar zelden. 

Onss Tweede Thuis als organisatie zegt begeleiders weinig. Voor hen staat de locatie centraal 

enn is hun hoofd of coördinerend begeleider de belangrijkste figuur en het aanspreekpunt. 

Veell  mensen hebben ook het idee dat de veranderingen alleen op hun locatie spelen en niet 

bijj  Ons Tweede Thuis als geheel. De directie heeft daar geen moeite mee, want zij streeft 

decentralisatiee na en daar hoort identificatie met de locatie bij. Via clustervorming moeten wel 

eenn aantal problemen rond de afstemming van zorg, samenwerking en wensen van cliënten 

wordenn opgelost. 

Ander ss dan in de vorig e case voer ik nu gesprekke n met meer verschillend e betrokkenen . Ik spreek 

mett  alle directielede n en selectee r opzettelij k mensen uit de secto r wonen en uit de secto r dagbesteding . 

Ookk spreek ik leidinggevende n en medewerker s om zo een beter beeld te krijge n van de manie r waarop 

verschillend ee mense n bi j Ons Tweede Thuis tegen de veranderinge n aankijken . Wanneer ik de 

gesprekke nn vergelijk , val t op dat er duidelijk e verschille n bestaan in de ideeën en ervaringe n van 

betrokkene nn zoals ik hierbove n heb weergegeven . De directi e is positie f over de veranderinge n en ziet 

graagg de nieuw e visi e gerealiseerd . Dat is begrijpelijk , want zij heeft het initiatie f genome n voor het 

veranderingsproce ss en zelf die nieuw e visi e ontwikkeld . De afstan d tusse n de directi e en de begeleider s 

iss  groo t en zorg t ervoo r dat de top van de organisati e een beperk t beeld heeft van wat er op de werk -

vloe rr  speelt . Tussen de hoofde n bestaan verschillen . Zij krijge n een trainin g om hen te ondersteune n 

inn het veranderingsproces . Mijn indru k is dat een deel van de hoofde n vind t dat er meer nodi g is . maar 

datt  word t in het overle g met de directi e niet aan de orde gesteld . Begeleider s geven explicie t aan dat 
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dee cursus onvoldoende is. maar ik betwijfel ef de direct» dat tt heren krijgt Doordat problemen niet 

off  weinig worden besproken met directieleden worden zij bevestigd in hun beeld dat net goed gaat met 

hett veranderingsproces. Vermoedetijk worden deze verschillende manieren van kijken zichtbaar in de 

resultatenn van de vragenlijst. Ik ben tevreden ever de gesprekken en ©ver de schriftelijke informatie 

diee ik het verzameld. Hiermee kan ik de resultaten van de vragenlijst beter interpreteren. Ook krijg ik 

dee indruk dat ik de mensen met wie ik spreek weet te interesseren voor het onderzoek. 

Achteraff  gezien was het interessant geweest om de directie te confronteren met het positieve beeld dat zij 

schetsenn van de situatie MJ de stichting in vergelijking met de visie van hoofden en begeteiders. Ik had 

dee vraag kunnen stellen of zij bewust een positiever beeld schetsen en wij hadden de mogelijkheid 

kunne nn bespreke n dat zij vertekend e informati e terugkrijgef i uit de organisatie . Het kan bijvoorbeel d zijn 

datt de hoofden geen negatieve geluiden willen laten horen in het overleg met de directie omdat zij het 

ideee hebben da*roete * e i ^ a % « l ^ & 

dee vertrouwelijk*  status van de gesprekken. Dat is ten excuus, want het is goed mogelijk over ver-

schillendee visies te ptalefi zonder informatie te geve» die heriéidiwar is tot p 

waergavee van de ariiirtaöe taal dat z ï e ^ 

g < ^ r e W b ^ ^ 

feestaat.|y^^feestaat.|y^^ jammen^^ŵ 

o n^^ r e l a t i ê m $ w t ë s r$ fcaitik v ^ $ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^  ̂ ejVaren dat dir*cöete#« W vaik 

interessantt vinden om feedback te krijgen die zij van rrwnsen uit d 

VORDERINGENN MET HET INVOEREN VA N 
VRAAGGERICH TT WERKEN 

Inn deze paragraaf ga ik eerst in op de resultaten van de vragenlijst 'Veranderen bij Stichting 

Onss Tweede Thuis'. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de stellingen uit de vragen-

lijst,, de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van verschillende belanghebbenden. 

Daarnaa interpreteer ik de resultaten en geef ik aan hoe deze zijn verbonden met de manier 

waaropp vraaggericht werken bij de stichting wordt ingevoerd. 

Dee introductie en afname van de vragenlijst bij Ons Tweede Thuis en de terugkoppeling 

vann de resultaten komen in de volgende paragraaf aan de orde. Ik noem hier vast dat de respons 

vijfenveertigg procent is en dat alle locaties zijn vertegenwoordigd. Hoofden en coördinerend 

begeleiderss en begeleiders zijn goed vertegenwoordigd. Geen van de directieleden vulde een 

vragenlijstt in. Verder is de terminologie van de vragenlijst aangepast aan de situatie bij Ons 

Tweedee Thuis. Daarbij gaat het vooral om aanpassing van de stellingen over technologie. 

Begeleidingsplannenn vormen bij Ons Tweede Thuis het belangrijkste 'technische' hulpmiddel bij 

dee uitvoering van het werk. Het aspect technologie dat betrekking heeft op de stichting wordt 

zodanigg ingevuld dat het aangeeft hoe mensen aankijken tegen werken met begeleidings-

plannen.. Een belangrijke verandering is dat begeleidingsplannen inmiddels ook op de computer 

wordenn gemaakt. Het aspect technologie bij de invoering van vraaggericht werken gaat daarom 

overr het maken of bijstellen van begeleidingsplannen op de computer. 

153 3 



Oordele nn over stellinge n in de vragenlijs t 
Dee oordelen van hoofden en begeleiders over de stellingen in de vragenlijst zijn samengevat 

inn figuur 6.3. Deze figuur geeft weer hoe mensen naar de stichting kijken en hoe zij de overgang 

vann aanbodgericht naar vraaggericht werken ervaren. Voor alle aspecten van de stichting en de 

invoeringg van vraaggericht werken is weergegeven in welke mate deze erg negatief, negatief, 

positieff  of erg positief worden beoordeeld. De figuur geeft de algemene resultaten weer, dat 

will  zeggen de oordelen van de clusterhoofden, locatiehoofden, coördinerend begeleiders, 

begeleiderss en assistent begeleiders. Later in deze paragraaf komen verschillen in resultaten 

aann de orde. 

St ich t in g g 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Begeleidingsplanne n n 

Werk k 

Onderling ee verhoudinge n 

V r a a g g e r i c h tt  w e r k e n 

Doelenn en aanpak 

Computer s s 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn van betrokkenhei d 

Roll  directie 

Roll  hoofde n 

VerwachtingVerwachting  uitkoms t 

Steunn en inzet 

-100'/ .. -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 

Figuu rr  6.3 Oordele n over Stichtin g Ons Tweede Thui s en de invoerin g van vraaggerich t werke n 

N.B.. De grijstinte n geven de erg negatieve , negatieve , positiev e en erg positiev e oordele n weer . Door 

dezee weergav e is bijvoorbeel d te zien dat ongevee r een kwar t van de mense n erg positie f is over de 

laatst ee twee aspecten . In de besprekin g van de resultate n zet ik de negatiev e oordele n gezamenlij k 

aff  tegen de positieve . 

Dee figuur laat zien dat alle zes de aspecten die betrekking hebben op Ons Tweede Thuis als 

organisatiee positief worden beoordeeld door meer dan de helft van de hoofden en begeleiders. 

Tenminstee vijfentwintig procent van de mensen oordeelt negatief over deze aspecten. 

Hett percentage erg negatieve en erg positieve beoordelingen is voor geen van deze aspecten 

hogerr dan tien procent. Zestig procent van de mensen geeft aan dat de doelen van de stichting 
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duidelijkk zijn en dat er veel aandacht is voor de zorgvraag van cliënten. Iets meer dan vijfti g 

procentt vindt de structuur niet te bureaucratisch. Zestig procent oordeelt positief over de 

cultuurr en het leidingeven bij Ons Tweede Thuis. Ruim zeventig procent van de mensen is 

positieff  over de begeleidingsplannen en over het werk bij de stichting. Vijfenvijfti g procent 

geeftt aan dat eigen belang en het belang van de afzonderlijke locaties niet domineren binnen 

Onss Tweede Thuis. Tegenover deze positieve scores staat dat ruim veertig procent van de 

mensenn negatief oordeelt over de doelen en strategie, de structuur, cultuur en leidinggeven 

enn onderlinge verhoudingen. 

Vij ff  van de acht aspecten die betrekking hebben op de invoering van vraaggericht werken 

wordenn door meer dan de helft van de mensen positief beoordeeld. Tenminste dertig procent 

oordeeltt negatief over alle acht aspecten. Bijna zeventig procent van de mensen vindt de doelen 

enn aanpak van de veranderingen duidelijk. Ruim vijfti g procent geeft aan dat computers 

ondersteuningg bieden aan het werken met begeleidingsplannen. Bijna zestig procent van de 

mensenn vindt dat er geen toename is van spanningen tussen en binnen locaties als gevolg van 

dee invoering van vraaggericht werken. Ruim vijfti g procent oordeelt negatief over het tijds-

verloopp en bijna zestig procent oordeelt negatief over de informatievoorziening omtrent de 

invoeringg van vraaggericht werken. Over het creëren van betrokkenheid bij de veranderingen 

iss bijna zeventig procent positief. De rol van de directie wordt door vijfenvijfti g procent van 

dee mensen bekritiseerd. Zeventig procent is positief over de rol van de hoofden bij de invoering 

vann de veranderingen. Over de uitkomst van de veranderingen zijn mensen positief. 

Vijfennegentigg procent heeft hier positieve verwachtingen van. Meer dan een kwart is erg 

positieff  over dat aspect. Ruim negentig procent steunt de invoering van vraaggericht werken 

enn wil zich ervoor inzetten. 

Antwoorde nn op de open vrage n 
Dee twee open vragen in de vragenlijst worden door veel mensen beantwoord. Bij de vraag 

'Watt maakt het volgens u moeilijk om bij Ons Tweede Thuis vraaggericht te gaan werken?' 

wordenn in totaal 223 belemmeringen genoemd. Bij vraag 'Wat is volgens u belangrijk om 

ervoorr te zorgen dat vraaggericht werken bij Ons Tweede Thuis een succes wordt?' worden 

3144 succesvoorwaarden genoemd. De belemmerende factoren en succesvoorwaarden zijn 

gecategoriseerd.. Tabel 6.2 en 6.3 geven de categorieën weer met telkens drie typerende voorbeelden. 

Ookk is vermeld hoeveel procent van de antwoorden op de open vragen in de verschillende 

categorieënn is ingedeeld. Dat geeft een idee van het belang van de belemmerende factoren en 

succesvoorwaarden.. De twee restcategorieën met minder dan tien procent van de antwoorden 

zijnn niet vermeld. 

Tabell  6.2 laat zien dat de meest genoemde belemmerende factor te maken heeft met werk-

drukk en gebrek aan middelen om vraaggericht werken te realiseren. Bijna dertig procent van de 

antwoordenn kan bij deze factor worden ingedeeld. Het gaat dan om te weinig mogelijkheden om 

cliëntenn individueel te begeleiden, om onvoldoende personeel, om onvoldoende financiële 

ruimte,, om beperkte middelen en de tijd voor het werken aan begeleidingsplannen die ten 

kostee gaat van begeleidingstijd. Opmerkingen over de spanning tussen groepen cliënten en 

individuelee cliënten zijn hier ook bij ingedeeld. Het gaat dan om groepswoningen of het werken 

mett groepen cliënten waardoor begeleiders hun aandacht over verschillende cliënten tegelijk 

155 5 



Belemmerend ee factor Voorbeelde n 
%% van de 

antwoorde n n 

Werkdruk,, gebrek aan Geen ti jd om met bewoners te praten of aan begeleidingsdoelen te werken, ook al w i l ik dat wel 282 
middelenn Als ik met iemand alleen bezig ben. is mijn collega bezig met de andere tien 

Bezuinigenn op uren die dringend nodig zijn op de woning 

Praktischee invull ing Het omschakelen van begeleiders en het actief blijven volgen of cliënten goed worden benaderd U% 

Err zijn onvoldoende mogelijkheden om de vraag van de cliënt centraal te stel len 
Err is nauweli jks samenwerking en overleg met collega's van andere locaties 

Cliëntenn en ouders Cliënten zijn niet gewend zelf te beslissen en hebben t i jd nodig om daaraan te wennen 22% 
Ouderss zijn gewend aan grote invloed op de begeleiding van hun kind, dat moet nu anders 
Hett is heel lastig om met oudere bewoners nog een andere koers te gaan varen 

Strakkee sturing en hiërarchie Besluiten en regelgeving worden opgelegd door de directie 12% 
Sterkee hiërarchische li jnen binnen de stichting 
Meerr verantwoordeli jkheid voor cliënten vraagt minder beheersmatig gedrag van de directie 

Heersendee cultuur Locaties zijn erg op zichzelf gericht 101 
Vastgeroestee ideeën van begeleiders over zorg die cliënten nodig hebben 
Jarenlangee ervaring met de benadering van cliënten moet ineens veranderen 

Tabell  6.2 Factore n die vraaggerich t werken belemmere n 

moetenn verdelen, dan wel om het geven van aandacht aan individuele cliënten waardoor geen 

aandachtt voor de rest van de groep overblijft. Bij deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld 

diee betrekking hebben op onvoldoende opleiding van en voor begeleiders en op onvoldoende 

ondersteuningg van begeleiders. 

Bijnaa een kwart van de antwoorden heeft betrekking op de praktische invulling van cliënt-

gerichtt werken. Het gaat dan om opmerkingen die duiden op onduidelijkheden over wat 

vraaggerichtt werken in de praktijk inhoudt, op de beperkte tijd die beschikbaar is om met de 

veranderingenn te leren omgaan, om angst voor de nieuwe werkwijze en om het gevoel van 

onveiligheidd die deze werkwijze met zich meebrengt, om te weinig onderling overleg en 

samenwerking,, om gebrek aan tijd voor begeleiders en om problemen en vragen rondom de 

concretee uitwerking van individueel of vraaggericht werken. 

Ruimm twintig procent van de antwoorden gaat over problemen met cliënten en ouders. 

Hoofdenn en begeleiders noemen dan dat het niveau van cliënten het lastig maakt om hun eigen 

vraagg in kaart te brengen of centraal te stellen, dat cliënten niet zijn gewend aan zelfstandig-

heidd en dat ouders het moeilijk vinden om hun kinderen los te laten, zeker als het om oudere 

cliëntenn gaat. Opmerkingen over onvoldoende voorlichting aan cliënten, ouders en familie 

zijnn hier ook bij ingedeeld, net als opmerkingen van mensen die vinden dat de veranderingen 

cliëntenn en ouders overkomen en dat zij onvoldoende zijn betrokken. 

Ruimm tien procent van de antwoorden gaat over belemmeringen die te maken hebben met 

dee strakke sturing en hiërarchie binnen Ons Tweede Thuis. Het gaat dan om antwoorden die 

betrekkingg hebben op de beheersmatige aanpak van de veranderingen, op de beperkte financiële 

ruimtee op locaties, op de hiërarchie binnen de stichting en op inmenging van de directie in 

uitvoerendd werk op locaties. 
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Succesvoorwaard ee Voorbeelde n 
XX van de 

antwoorde n n 

Zelff veranderen Zelf een stapje terug doen door naast of achter een cliënt te gaan staan in plaats van ervoor 26% 
Mentaliteitsveranderingg bij begeleiders: van groepsgericht naar persoonsgericht denken 
Goedd nadenken over de uitgangspunten van je werk 

Minderr werkdruk en meer Meer tijd en middelen om aan individuele vraag van cliënten te kunnen voldoen 21X 
middelenn Scholing in gespreksvoering over begeleidingsplan en voor diëntenbespreking met andere disciplines 

Faciliteitenn voor bewoners om zelf te kunnen koken, wassen, visite te ontvangen 

Anderss werken met cliënten Bewoners leren om voor zichzelf op te komen 17% 
enn ouders In kleine stapjes cliënten en ouders betrekken bij de veranderingen 

Voorlichtingg en cursussen voor ouders 

Goedee communicatie en Herhaaldelijk bespreken waarom je bepaalde dingen doet in het kader van vraaggericht werken 11% 
informatiee Vaker bij elkaar komen om alles te bespreken, niet eenmaal per maand tijdens een korte vergadering 

Vraaggerichtt werken in werkoverleg bespreken en samen veranderingen afstemmen op bewoners 

Goedee leiding Begeleiders stimuleren en enthousiast maken voor vraaggericht werken I3Ï 
Ondersteunenn van begeleiders bij anders leren werken 
Vanuitt de directie en de hoofden meer oog voor het proces en de gevolgen voor de locaties 

Tabell  6.3 Voorwaarde n om vraaggerich t werke n to t een succe s te make n 

Tenn slotte kan tien procent bij de categorie cultuur worden ingedeeld. Belemmeringen die te 

makenn hebben met cultuur gaan over typeringen van de stichting en mensen als behoudend, 

weinigg gericht op het leren van nieuwe vaardigheden, over starheid van medewerkers, over 

moeizaamm loslaten van het verleden, over angst om nieuwe dingen uit te proberen en over 

mensenn die vinden dat het vroeger toch goed ging. 

Tabell  6.3 laat zien dat de meest genoemde voorwaarde om cliëntgericht werken tot een succes 

tee maken gaat over het zelf veranderen van betrokkenen. Dertig procent van de antwoorden 

kann in deze categorie worden ingedeeld. Hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders 

gevenn aan dat een belangrijke succesvoorwaarde is dat zij zelf veranderen in hun manier van 

denkenn over cliënten, in hun opstelling naar cliënten, dat zij zich bewuster worden van hun 

handelenn en de redenen waarom zij bepaalde dingen doen, dat zij fouten moeten durven en 

mogenn maken om van te kunnen leren en dat minder de 'juf' of 'meester' moet worden 

gespeeld.. Ook gaat het hier om het werken aan motivatie om te veranderen, om plezier in het 

werkk hebben en houden, om het gezamenlijk optreden en om duidelijkheid scheppen over 

watt precies de bedoeling is. 

Ruimm twintig procent van de antwoorden heeft betrekking op het verminderen van werkdruk 

enn beschikbaar stellen van meer middelen om vraaggericht te kunnen werken. Deze succes-

voorwaardee is ongeveer gespiegeld aan de belemmeringen die bij de gelijknamige categorie 

wordenn genoemd. Het gaat dan om meer personeel, meer tijd voor begeleiding, meer tijd 

voorr opleiding en ontwikkeling, meer financiële ruimte voor de locaties, om mogelijkheden 

voorr cursussen, om investeren in teamontwikkeling, om bekwaam personeel en om meer tijd 

voorr de veranderingen. 

Dee categorie anders werken met cliënten en ouders bevat ruim vijftien procent van de 

antwoorden.. Twee soorten antwoorden zijn ingedeeld bij deze categorie. Ten eerste antwoorden 
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diee te maken hebben met de praktische invulling van vraaggericht werken waarbij cliënten of 

ouderss expliciet worden genoemd. Het gaat dan om meer aandacht voor de wensen en mogelijk-

hedenn van cliënten en om het door ouders of familie laten bepalen welke zorg aan laag niveau 

cliëntenn wordt geboden in plaats van dat begeleiders dat doen. Ten tweede gaat het om ant-

woordenn die te maken hebben met het ondersteunen van cliënten, ouders en familie bij de 

veranderingenn door hen meer te betrekken, door cliënten te leren zelfstandig te beslissen, 

doorr cursussen te geven en door de achtergronden van de veranderingen duidelijk te maken. 

Eveneenss ruim vijftien procent van de genoemde succesvoorwaarden is in te delen bij de 

categoriee goede communicatie en informatie. Hier gaat het om het uitwisselen van ervaringen 

mett collega's op de locatie en op andere locaties, om het regelmatig houden van werk-

besprekingenn over vraaggericht werken in de praktijk en om goede onderlinge samenwerking en 

samenwerkingg tussen locaties. Ook wordt open communicatie met cliënten, ouders, familie en 

mett de hoofden genoemd. Antwoorden die gaan over beter en meer informeren zijn eveneens 

bijj  deze categorie ingedeeld. 

Tenn slotte is een kleine vijftien procent van de antwoorden in te delen onder het kopje goede 

leiding.. Het gaat dan om ondersteuning van begeleiders, om aandacht voor teamontwikkeling, 

omm begeleiding bij vraaggericht werken, om stimuleren en enthousiasmeren door leiding-

gevenden,, om coaching van begeleiders en om het door directie en hoofden luisteren naar 

ideeënn en ervaringen van begeleiders. Bij deze categorie zijn ook de antwoorden ingedeeld 

diee te maken hebben met minder strakke sturing en het begeleiders meer zelf laten leren wat 

vraaggerichtt werken is. 

Perspectieve nn van hoofden , coördineren d begeleider s en begeleider s 
Bijj  het vergelijken van perspectieven op de stichting en de invoering van vraaggericht werken 

gaatt het allereerst om het onderscheiden van belanghebbenden. Daarvoor gebruik ik de drie-

delingg 'strategen, invoerders en ontvangers'. Bij de veranderingen binnen Stichting Ons 

Tweedee Thuis zijn de directieleden de strategen. Zij hebben voor de stichting een nieuwe 

visiee op zorg ontwikkeld en bepalen de kaders voor de invoering ervan. Een voorbeeld hiervan 

iss dat de adjunct-directeuren de clusterhoofden en de locatiehoofden hebben aangewezen als 

verantwoordelijkenn voor het maken van begeleidingsplannen voor cliënten op hun locaties. 

Eenn ander voorbeeld is dat de directie begeleiders verplicht de cursus 'vraaggericht werken' 

tee volgen om kennis te maken met de nieuwe visie op zorg. Invoerders zijn de personen die 

vervolgenss zorgen voor de uitwerking van de grote lij n en voor invulling van de kaders. Bij 

Onss Tweede Thuis vindt uitwerking en nadere invulling vooral plaats in het dagelijks werk 

opp de locaties. De hoofden zijn verantwoordelijk voor de realisatie van cliëntgericht werken 

opp hun locaties. Dat betekent onder meer dat zij moeten zorgen dat voor alle cliënten een 

begeleidingsplann wordt gemaakt, dat volgens dat begeleidingsplan wordt gewerkt, dat bege-

leiderss minder voor cliënten gaan bepalen welke zorg zij krijgen en dat begeleiders anders 

gaann denken over hun werk. De functie van coördinerend begeleider is nieuw en is ontstaan 

tijdenss de clustervorming. Een coördinerend begeleider assisteert het cluster- of locatiehoofd 

bijj  het maken van roosters, het plannen en verdelen van werk en bij de invoering van cliënt-

gerichtt werken. Met name op locaties die tot een cluster behoren zijn coördinerend begeleiders 

eenn belangrijk aanspreekpunt doordat de clusterhoofden daar beperkt aanwezig zijn. Ik neem 
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coördinerendd begeleiders op als aparte groep om te kijken of zij een eigen perspectief op de 

situatiee hebben. De begeleiders en assistent-begeleiders zijn de ontvangers van de veranderingen 

enn van de cursus. Zij moeten cliëntgericht werken in de praktijk brengen, maar bij de invoering 

vann de veranderingen hebben zij nog nauwelijks een rol gespeeld. 

Tabell  6.4 bevat de scores van de hoofden, coördinerend begeleiders en de begeleiders. 

Dee directieleden hebben geen vragenlijsten ingevuld. Om overzicht te behouden geef ik de 

oordelenn van de groepen vereenvoudigd weer. De erg negatieve en negatieve oordelen zijn 

samenn genomen, net als de positieve en erg positieve oordelen. Grijs gemaakte percentages 

gevenn aan welke groep het meest negatief oordeelt over een aspect. Onderstreepte percentages 

gevenn aan welke groep het meest positief oordeelt over een aspect. Dat helpt bij het verkrijgen 

vann een totaalbeeld. 

Dee hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders verschillen in hun oordeel over de zestien 

aspecten.. Het totaalbeeld laat een patroon zien in de meest positieve en negatieve oordelen 

overr de invoering van cliëntgericht werken. Dat patroon licht ik eerst toe. In de oordelen over 

dee stichting is geen patroon te zien. Hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders zijn 

Hoofde nn Coördineren d Begeleider s Grootst e verschi l 
begeleider s s 

negatie ff  positie f negatie f positie f negatie f positie f 

Stichtin g g 

Doelenn en strategi e 15% 

Structuu rr  25% 

Cultuu rr  en leidinggeve n |HH 

Technologi ee 0% 

Werkk H l 
Verhoudinge nn 50% 

Vraaggerich tt  werke n 

Doelenn en aanpak 15% 

Technologi ee 25% 

Spanninge nn 60% 

Tijdsverloo pp 50% 

Infonnatievoorzienin gg 25% 

Creërenn betrokkenhei d 25% 

Roll  verandermanager s 50% 

Roll  leidinggevende n 0% 

Verwachtin gg uitkoms t 0% 

Steunn en inzet 0% 

Tabell  6.4 Positiev e en negatiev e oordele n uitgesplits t naar hoofden , coördineren d begeleider s en begeleider s 

N.B.. Donkergri j s gemaakt e percentage s geve n aan welk e groe p he t mees t negatie f oordeel t ove r een 

aspect .. Lichtgrij s gemaakt e percentage s geve n aan welk e groe p het mees t positie f oordeel t ove r een 

aspect .. Wannee r het grootst e verschi l 25% of m e e r bedraagt , is dat zwar t gemaakt . 
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afwisselendd het meest positief of het meest negatief over de zes aspecten die betrekking hebben 

opp Ons Tweede Thuis als stichting. Vervolgens ga ik in op de opvallende verschillen per 

aspect.. In het totaalbeeld valt op dat begeleiders het meest negatief oordelen over de invoering 

vann cliëntgericht werken. Coördinerend begeleiders zijn daar het meest positief over. 

Dee hoofden oordelen iets minder positief, maar toch duidelijk positiever dan begeleiders. 

Bijj  de helft van de aspecten is het grootste verschil tussen de drie groepen tenminste vijf -

entwintigg procent. Vijfenveertig procent van de begeleiders heeft geen duidelijk beeld van de 

doelenn en de strategie van de stichting. Bij de hoofden en coördinerend begeleiders zijn de 

percentagess voor dat aspect respectievelijk vijftien en twintig procent. De helft van de begeleiders 

vindtt de structuur van de stichting bureaucratisch. Van de hoofden en begeleiders vindt een kwart 

datt dat het geval is. Over het werken met begeleidingsplannen is respectievelijk vijfendertig 

enn dertig procent van de coördinerend begeleiders en begeleiders negatief. Alle hoofden oordelen 

hierr positief over. De doelen en aanpak van vraaggericht werken zijn voor vijfendertig procent 

vann de begeleiders en voor vijftien procent van de hoofden onduidelijk. Alle coördinerend 

begeleiderss vinden de doelen en aanpak van cliëntgericht werken duidelijk. De informatie-

voorzieningg over de invoering van cliëntgericht werken wordt door zestig procent van de 

medewerkerss negatief beoordeeld. Bij de hoofden en coördinerend begeleiders gaat het hier 

omm respectievelijk vijfentwintig en twintig procent. Vijfendertig procent van de begeleiders 

enn vijfentwintig procent van de hoofden vindt dat tijdens de invoering van cliëntgericht werken 

onvoldoendee aandacht wordt besteed aan het creëren van betrokkenheid. Alle coördinerend 

begeleiderss vinden dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed. Over de rol van de hoofden 

tijdenss de invoering van cliëntgericht werken oordeelt dertig procent van de begeleiders en 

twintigg procent van de coördinerend begeleiders negatief. Alle hoofden oordelen positief 

overr hun eigen rol. 

Interpretati ee van de resultate n 
Inn dit gedeelte interpreteer ik de meest opvallende resultaten en probeer ik tot een samen-

hangendee visie op de situatie bij Ons Tweede Thuis te komen. De interpretatie van de resultaten 

begintt met twee vragen: wat gaat op dit moment goed bij de stichting en wat is lastig bij de 

invoeringg van vraaggericht werken? In de beantwoording van deze twee bespreek ik de oordelen 

overr de stellingen en de antwoorden op de open vragen gezamenlijk. Vervolgens bespreek ik 

verschillenn tussen hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders. Dan plaats ik de resultaten 

inn het licht van de gekozen aanpak bij de invoering van vraaggericht werken. Het contrasteren 

vann de resultaten van deze case met de resultaten van andere cases gebeurt in hoofdstuk 11. 

WatWat gaat goed? 
Opvallendd zijn de positieve verwachting van de uitkomst van de veranderingen en de grote 

steunn en inzet. Vrijwel alle mensen zijn optimistisch over de omslag naar vraaggericht werken en 

willenn zich ervoor inzetten. Een kwart van de mensen is zelfs erg positief over de veranderingen. 

Ookk positief is dat de doelen en aanpak van de veranderingen voor ongeveer zeventig procent 

vann de mensen helder zijn. Veel mensen geven aan dat zij weten wat Ons Tweede Thuis met 

vraaggerichtt werken wil bereiken en op welke wijze vraaggericht werken kan worden gerealiseerd. 

Inn de open vragen geven hoofden en begeleiders aan dat een belangrijke voorwaarde voor het 

160 0 



realiserenn van de veranderingen is dat zij zelf veranderen. Vraaggericht werken vraagt van 

henn een andere manier van denken en handelen. Begeleidingsplannen zijn een belangrijk 

middell  om vraaggericht werken vorm te geven in de praktijk. Zeventig procent van de mensen 

iss positief over de begeleidingsplannen. Een vergelijkbaar percentage heeft plezier in het 

werkk bij de stichting. De rol van de hoofden bij de invoering van vraaggericht werken wordt 

doorr eveneens zeventig procent van de mensen positief beoordeeld. Hun begeleiding van de 

veranderingenn en hun opstelling wordt door een groot deel van de mensen gewaardeerd. Op de 

locatiess zijn de hoofden voor begeleiders een belangrijk aanspreekpunt als het gaat om de 

invoeringg van cliëntgericht werken. In dat licht is de positieve beoordeling van hun rol gunstig. 

Tenn slotte zie ik als een positief resultaat dat zeventig procent van de mensen aangeeft dat bij 

dee invoering van cliëntgericht werken voldoende betrokkenheid wordt gecreëerd. Veel mensen 

gevenn bijvoorbeeld aan dat er aandacht is voor hun ideeën en dat zij hun ervaringen met de 

veranderingenn goed naar voren kunnen brengen. Naar mijn idee is dat een stap in de richting 

vann verdere concretisering van vraaggericht werken in de dagelijkse praktijk. 

Dee kern van de positieve resultaten is mijns inziens dat het idee van vraaggericht werken 

wordtt gesteund door vrijwel alle mensen bij Stichting Ons Tweede Thuis. Dat is een gunstige 

situatie,, omdat die mogelijkheden biedt om gezamenlijk vorm te geven aan de praktische 

invullingg ervan. Veel mensen weten dat vraaggericht werken het doel is van de veranderingen 

bijj  de stichting. Een middel om dat doel in de praktijk te brengen is de begeleidingsplan-

methodiek.. Het werken met begeleidingsplannen gaat redelijk goed, hoewel de methodiek nog 

inn ontwikkeling is. Veel mensen vinden hun werk leuk. Hoofden begeleiden de veranderingen 

goedd en mensen geven aan dat zij hun ervaringen en ideeën kwijt kunnen. 

WatWat is lastig? 

Driee aspecten die betrekking hebben op de aanpak van het veranderingsproces worden door 

meerr dan de helft van de mensen negatief beoordeeld. Het gaat dan om kritiek op de informatie-

voorziening,, op de rol van de directie en op het tijdsverloop. Informatievoorziening is een 

lastigg onderwerp. Bij Ons Tweede Thuis ontvangen mensen schriftelijke informatie over de 

veranderingenn vooral via 'Ons Nieuws'. Daarin wordt informatie over vraaggericht werken 

geïntegreerdd met ander nieuws voor medewerkers maar ook voor bijvoorbeeld ouders. 

Mondelingee informatie ontvangen mensen van hun hoofden en coördinerend begeleiders. 

Daarnaastt heeft een deel van de mensen tijdens de cursus gehoord over de nieuwe manier 

vann werken. Er is nog weinig aandacht besteed aan de vraag wat vraaggericht werken in de 

praktijkk inhoudt. Opvallend is dat de negatieve beoordeling van de informatievoorziening 

niett samengaat met onduidelijkheid over de doelen van de veranderingen en dat slechte of 

onvoldoendee informatie niet als belemmering wordt genoemd bij de open vraag daarover. 

Nietteminn is informatievoorziening van belang om te verduidelijken welke consequenties de 

veranderingenn hebben voor het dagelijkse werk. 

Dee negatieve beoordeling van de rol van de directie gaat over hun zichtbaarheid, de wijze 

vann communiceren en de begeleiding van de veranderingen. Opmerkingen bij de open vragen 

overr strakke sturing, hiërarchie en leidinggeven hangen hiermee samen. Naar mijn idee is deze 

beoordelingg op te vatten als kritiek van mensen op de top-down aanpak van de veranderingen. 

Mensenn geven aan dat de directie alleen zichtbaar is wanneer er problemen zijn. Verder zetten 
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zijj  strakke kaders voor de veranderingen en hebben weinig oog en oor voor de hoofden en 

begeleiderss die die veranderingen moeten realiseren. 

Dee beoordeling van het aspect tijdsverloop geeft aan dat mensen vinden dat er veel verandert 

inn relatief korte tijd. Op zich gaan veranderingen redelijk geleidelijk en hoeft realisatie niet 

inn korte tijd plaats te vinden. Tegelijk betekent vraaggericht werken fundamenteel anders 

denkenn over werk en anders handelen met cliënten. De begeleidingsplanmethodiek vraagt 

bijvoorbeeldd een veel systematischer manier werken, een andere overlegvorm en meer 

papierwerk.. Meer aandacht voor kwaliteit en controle heeft eveneens consequenties voor het 

dagelijksee werk. Daarnaast is er de nieuwe functie van coördinerend begeleider en vindt 

veranderingg van de hoofdenfunctie plaats. Mensen ervaren dat als veel en waarschijnlijk is 

voorr een groot aantal mensen de samenhang tussen deze veranderingen niet helder. Dat laatste 

draagtt bij aan de ervaring dat er veel in korte tijd verandert. 

Dee antwoorden op de open vragen sluiten voor een deel aan bij deze kritiekpunten en zij 

wijzenn op knelpunten bij de verdere invoering van vraaggericht werken. Vrijwel iedereen die 

dee vragenlijst invult noemt bij de open vragen één a twee belemmeringen en één a twee succes-

voorwaarden.. Dat mensen de moeite nemen om na het geven van hun mening over een groot 

aantall  stellingen ook de open vragen nog uitgebreid te beantwoorden zie ik als een uiting van 

betrokkenheidd bij de stichting. Mensen hebben duidelijke ideeën over de invoering van vraag-

gerichtt werken. Categorisatie van deze open vragen laat zien dat de genoemde belemmeringen te 

makenn hebben met hoge werkdruk, gebrek aan middelen om vraaggericht werken te realiseren, 

vraagstukkenn omtrent de praktische invulling, problemen met cliënten en ouders, weinig 

flexibilitei tt op locaties door strakke sturing en hiërarchie en een behoudende cultuur. 

Bijj  succesvoorwaarden noemen mensen dat zij zelf hun denken en handelen moeten veranderen, 

datt de werkdruk moet afnemen, dat meer middelen beschikbaar moeten komen, dat anders 

werkenn met cliënten en ouders nodig is, dat goede communicatie en informatie van belang 

zijn,, evenals goede leiding en ondersteuning. Eerder gaf ik aan dat het gunstig is dat de meest 

genoemdee succesvoorwaarde 'zelf veranderen' is. Vervolgens moeten mensen dat ook werkelijk 

doen.. Het veranderen van hun denken en handelen is lastig, vraagt tijd en aandacht en kost 

energie.. Hetzelfde geldt voor het oplossen van de andere genoemde belemmeringen en het 

realiserenn van de succesvoorwaarden. Voor Ons Tweede Thuis liggen hier serieuze vraag-

stukken.. De bedoeling van vraaggericht werken is voor de meeste mensen duidelijk. Echter, de 

werkelijkee realisatie ervan lijk t nog ver weg. 

Hett kernvraagstuk voor Ons Tweede Thuis is naar mijn idee hoe verder moet worden 

gegaann met de invoering van vraaggericht werken. De gedachte achter vraaggericht werken is 

helderr en wordt gesteund. Het realiseren in de praktijk vraagt oplossing van een aantal 

belangrijkee vraagstukken. Tot nu toe heeft de directie de veranderingen in sterke mate bepaald 

enn aangestuurd. De kritiek die daarop is, kan verminderen wanneer de hoofden, coördinerend 

begeleiderss en begeleiders meer mogelijkheden krijgen om de veranderingen nader in te vullen. 

Naastt het bieden van deze ruimte kan de directie meer middelen beschikbaar stellen die 

nodigg zijn om vraaggericht werken op de locaties in de praktijk te brengen. Dat zou een sterke 

omslagg in de aanpak betekenen die niet zonder meer tot succes leidt. Van begeleiders wordt 

dann verwacht dat zij meer meedenken en initiatief nemen om dingen anders te gaan doen. 

Daarbijj  hoort een andere wijze van sturing die waarschijnlijk voor een deel in de training 

162 2 



'coachendd leidinggeven' aan de orde komt. Een lastig element in de structuur van de stichting 

iss de scheiding tussen wonen en dagbesteding en de fysieke afstand tussen de locaties. 

Hierdoorr wordt het gezamenlijk nadenken over organisatievraagstukken en vraaggericht 

werkenn bemoeilijkt. Het uitwisselen van ideeën, ervaringen en oplossingen, het overleggen 

enn afstemmen over cliënten, en ook samenwerken is ingewikkeld als locaties ver uit elkaar 

liggenn en zich met andere delen van het werkproces bezig houden. Het risico bestaat dat 

mensenn telkens opnieuw het wiel uitvinden. 

PerspectievenPerspectieven van hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders 

Hett patroon in de beoordeling van de invoering van vraaggericht werken heeft naar mijn 

ideee te maken met de rol en positie van belanghebbenden in het veranderingsproces. 

Dee begeleiders oordelen het meest negatief over de invoering, de coördinerend begeleiders 

hett meest positief. De hoofden oordelen iets minder positief dan de coördinerend begeleiders, 

maarr duidelijk positiever dan de begeleiders. De begeleiders zijn ontvangers en hebben geen 

invloedd gehad op het bepalen van de doelen en de aanpak. De directie bepaalt de kaders en 

dee hoofden voeren de veranderingen in. De coördinerend begeleiders vervullen daarbij een 

ondersteunendee rol. In dat licht is het begrijpelijk dat begeleiders negatiever oordelen over de 

invoeringg dan de hoofden en de coördinerend begeleiders. Desondanks steunen zij de veranderingen 

bijnaa even sterk als de twee andere groepen en hebben zij vrijwel even positieve verwachtingen 

vann de uitkomst. Dat coördinerend begeleiders het meest positief oordelen heeft volgens mij te 

makenn met de nieuwheid van deze functie. In het kader van de clustervorming zijn coördinerend 

begeleiderss uitgezocht op hun kwaliteiten en op hun visie op de veranderingen. Waarschijnlijk 

zijnn daardoor onder meer de doelen van de veranderingen duidelijk voor alle coördinerend 

begeleiders.. Mogelijk hangt de iets lagere score van de hoofden op dat aspect samen met 

verschillenn tussen de hoofden. Clusterhoofden zijn kort geleden aangesteld en geselecteerd 

opp kwaliteiten die aansluiten bij de veranderingen. Onder de locatiehoofden bevinden zich 

ookk oudere leidinggevenden die de veranderingen lastiger vinden. Dit vermoeden kan ik niet 

toetsen,, omdat ik niet over voldoende specifieke informatie beschik. 

Naastt bovengenoemd patroon is op acht aspecten het grootste verschil in perspectief 

tenminstee vijfentwintig procent. In vier gevallen hebben de verschillen betrekking op aspecten 

vann de stichting. De negatieve beoordeling van doelen en strategie door begeleiders heeft 

waarschijnlijkk te maken met de positie van deze groep in de organisatie. Zij doen uitvoerend 

werkk en staan het verst af van de wat abstracte doelen die zij niet zelf hebben opgesteld. 

Dee hoofden en coördinerend begeleiders zijn meer bezig met de doelen van Ons Tweede 

Thuiss en het realiseren ervan waardoor zij een beter beeld hebben. Het aspect structuur gaat 

overr regels, procedures en de manier van beslissen. In uitvoering van het dagelijks werk hebben 

begeleiderss het meest te maken met externe ingegeven regelgeving, kwaliteitseisen en rapportage-

verplichtingen.. Tevens is de afstand tot de besluitvorming het grootst voor begeleiders. 

Daaromm denk ik dat zij het meest negatief oordelen over het aspect structuur. Over cultuur 

enn leidinggeven zijn de hoofden meest negatief. Gezien de stellingen kan deze beoordeling 

overr hun eigen functioneren gaan, dan wel over het functioneren van collega's. Het is de 

vraagg of de verplichte training 'coachend leidinggeven' de gewenste verandering brengt. Over 

begeleidingsplannenn zijn alle hoofden positief, terwijl coördinerend begeleiders en begeleiders 
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datt duidelijk minder zijn. Dat komt waarschijnlijk doordat zij daar in de praktijk mee moeten 

werkenn en de meeste gevolgen ondervinden van deze verandering. De begeleidingsplannen 

zijnn nog in ontwikkeling, regelmatige bijstelling is nodig, de methodiek wordt aangepast, er 

vindtt overleg plaats met andere disciplines en de methodiek kost tijd die voorheen aan begeleiding 

konn worden besteed. 

Dee doelen en aanpak van verandering zijn het meest onduidelijk voor begeleiders. Net als 

bijj  doelen en strategie van stichting komt dat naar mijn idee voort uit de 'ontvangende rol* 

diee begeleiders spelen. Zij zijn niet betrokken bij het formuleren van doelen van de verandering 

off  bij het nadenken over wijze van invoeren. De hoofden en begeleiders zijn dat wel en 

daardoorr oordelen deze twee groepen minder negatief over dat aspect. De verschillen in 

beoordelingg van informatievoorziening en het creëren van betrokkenheid zijn op vergelijkbare 

wijzee uit te leggen. De begeleiders zijn het meest negatief over deze twee aspecten. Zij ontvangen 

informatiee meestal schriftelijk. Mondelinge informatie komt van het hoofd of de coördinerend 

begeleider.. Aan het creëren van betrokkenheid bij begeleiders is weinig aandacht besteed. 

Dee coördinerend begeleiders zijn allemaal positief over dat aspect, terwijl vijfentwintig procent 

vann de hoofden daar negatief over oordeelt. Mogelijk zijn dat scores van locatiehoofden die 

minderr aandacht krijgen omdat hun functie op termijn verdwijnt. Ten slotte is de honderd 

procentt tevredenheid van de hoofden over de rol van de hoofden te begrijpen als een positieve 

beoordelingg van zichzelf en van collega's. Echter, over cultuur en leidinggeven waren zij het 

meestt ontevreden. Mogelijk zien de hoofden hun rol bij de invoering van vraaggericht werken 

anders.. Vergeleken met de hoofden zijn begeleiders en coördinerend begeleiders minder 

tevredenn over hun rol bij de invoering van vraaggericht werken. De afwezigheid van verschillen 

inn beoordeling van de rol van de directie wil ik hier ook noemen. Zowel van de hoofden, de 

coördinerendd begeleiders als van de begeleiders oordeelt de helft negatief over de zichtbaarheid, 

begeleidingg en communicatie van de directie bij de invoering van de veranderingen. Met name 

dee scores van hoofden en coördinerend begeleiders lijken mij een reden om nader over van 

gedachtenn te wisselen bij Ons Tweede Thuis. 

Hett vergelijken van de beoordelingen van de verschillende belanghebbenden leert dat er 

beduidendee verschillen bestaan. Kijkend naar de aspecten die te maken hebben met de invoering 

vann vraaggericht werken dan blijken begeleiders op zeven van de acht het laagst te scoren. 

Inn vier gevallen is er zelfs sprake van dertig of vijfendertig procent verschil met de hoogste score. 

Naarr mijn idee komen deze verschillen en ook de iets lagere verwachting van de uitkomst en 

dee steun voor de veranderingen voort uit de ontvangende rol van begeleiders. Deze groep 

heeftt vrijwel geen inbreng gehad in de vormgeving en invoering van de veranderingen. 

Bovendienn is voor deze groep de afstand tot de belangrijkste informatiebron het grootst. 

Eenn hoger percentage negatieve scores bij deze groep is dan begrijpelijk. Tegenover deze 

negatievee visie kunnen de positievere scores van hoofden en coördinerend begeleiders worden 

gezet.. De voorsprong van deze groepen in het denken over de doelen van de verandering en 

dee aanpak of in informatievoorziening is inzetbaar bij de verdere invoering van de veranderingen. 

DeDe gevolgde aanpak bij de invoering van vraaggericht werken en de belemmeringen 

Dee aanpak van de veranderingen karakteriseer ik volgens kenmerken van de ontwerp-

benaderingg en de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze benaderingen toegelicht en 
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globaall  uitgewerkt in een tabel. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of de verschillende 

kenmerkenn zijn ingevuld volgens een ontwerpbenadering of volgens een ontwikkelbenadering. 

Daarnaa licht ik toe waarom ik voor Ons Tweede Thuis tot een bepaalde karakterisering kom 

enn bespreek ik de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De karakterisering van de aanpak is 

gebaseerdd op schriftelijke informatie over de veranderingen en informatie uit de gesprekken. 

Dee effectiviteit van de aanpak bepaal ik aan de hand van de oordelen over de invoering van 

vraaggerichtt werken. 

Kenmer kk Ontwerpbenaderin g Ontwikkelbenaderin g 

Tabell  6.5 De aanpak van het integratieproce s van AMEV Onderneminge n en Interlloy d 

Dee directie ziet Ons Tweede Thuis als een bron van tekortkomingen. De stichting loopt 

achterr op ontwikkelingen in de omgeving en daarom is een nieuwe visie nodig. De directie 

formuleertt deze nieuwe visie. De in de organisatie aanwezige kennis, inzicht en ervaring sluiten 

niett aan op de eisen die de politiek en de maatschappij stellen aan gehandicaptenzorg. 

Veranderingg is daarom noodzakelijk en die moet worden aangestuurd vanuit de top die de 

problemenn heeft geïdentificeerd. Het einddoel is redelijk concreet en bekend. Vraaggericht 

werkenn is uitgewerkt in een aantal doelstellingen. Hoewel er geen sprake is van voordurende 

ontwikkelingg en een open aanpak, is de karakterisering van werken volgens een blauwdruk naar een 

stabielee eindsituatie ook niet op zijn plaats. Ik kom op een tussenpositie, omdat de veranderingen 

geleidelijkk worden ingevoerd en een zekere ontwikkeling mogelijk is. De begeleidingsplan-
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methodiekk is hier een voorbeeld van. Deze wordt niet in één keer ingevoerd volgens een vast 

stramien.. Het einddoel is wel dat in de hele organisatie op vergelijkbare wijze met deze 

methodiekk gaat worden gewerkt. De manier van invoeren is daarom standaard en algemeen. 

All ee voorzieningen gaan werken met begeleidingsplannen volgens eenzelfde systematiek. 

Maarr ook de verplichte cursus 'vraaggericht werken' voor alle medewerkers illustreert deze 

aanpak,, net als de verplichte training 'coachend leidinggeven' voor alle hoofden. 

Dee besturing van de veranderingen is in handen van de directie. Het initiatief voor de 

veranderingg komt van de directie die de daaruit volgende activiteiten coördineert en controleert. 

Werkenn met begeleidingsplannen, instellen van de nieuwe functie van coördinerend begeleider, 

cursuss en training, financiële marge en personeel van locaties zijn allemaal zaken waar de 

directieledenn over beslissen. De clusterhoofden en in mindere mate de locatiehoofden nemen waar 

nodigg de uitvoering over. Verandering vindt plaats in de bestaande organisatie. In beperkte 

matee wordt gezamenlijk vormgegeven aan cliëntgericht werken. De coördinerend begeleiders 

enn begeleiders voeren vooral uit wat de directie en hoofden nodig achten. Daarom kom ik bij 

datt kenmerk tot een tussenoplossing. Bedrijfseconomische en technische feiten bepalen in 

belangrijkee mate de besluiten. Het persoonsgebonden budget (PGB) is bijvoorbeeld een 

belangrijkee stimulans geweest om veranderingen in te zetten. Gehandicapten krijgen via de 

AWBZZ de mogelijkheid om met een PGB zelf hun zorgvraag te bepalen. Ons Tweede Thuis 

stimuleertt dat cliënten hun PGB binnen de stichting besteden. Op rationele argumenten heb 

ikk weinig zicht. Acceptatie van betrokken partijen lijk t in ieder geval minder van belang. 

Locatiess krijgen een eigen budget en zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën. Er is weinig 

plaatss voor conflicten. Doelen worden eenvoudigweg opgelegd en komen niet tot stand door 

onderhandeling. . 

Daarentegenn vindt de invoering van cliëntgericht werken geleidelijk plaats en in beperkte 

matee is bijsturing in de loop van de tijd mogelijk. Toch is er geen sprake van participatie van 

anderenn dan de directie en een aantal hoofden. Het gaat niet om herontwerp van de organisatie-

structuur,, maar er is wel sprake van een ontwerp om cliëntgericht werken in te voeren. De persoon 

diee de cursus 'vraaggericht werken' verzorgt brengt kennis in over de nieuwe manier van 

denkenn over zorg. Hij is expert op dat gebied en tijdens de cursus vertelt hij begeleiders wat die 

nieuwee manier van denken inhoudt. Op die manier vindt herontwerp van de zorgvisie plaats. 

Tabell  6.5 en de toelichting overziend kom ik tot de conclusie dat de invoering van de 

vraaggerichtt werken bij Ons Tweede Thuis ontwerpmatig wordt aangepakt. Van de elf kenmerken 

karakteriseerr ik er acht volgens de ontwerpbenadering, één volgens de ontwikkelbenadering 

enn bij twee kenmerken neem ik een tussenpositie in. De effectiviteit van deze benadering 

bepaall  ik in eerste instantie aan de hand van de beoordeling van de invoering door betrokkenen. 

Overr de acht aspecten uit de vragenlijst die betrekking hebben op de invoering van vraag-

gerichtt werken oordeelt 5% van de mensen erg negatief, 38% negatief, 54% positief en 3% 

ergg positief. Een positief oordeel over de aanpak van de veranderingen door ruim de helft 

vann de betrokkenen zie ik als een relatief hoge proceseffectiviteit. 

Hett samengaan van een ontwerpaanpak met een relatief hoge proceseffectiviteit is verrassend. 

Dee literatuur geeft aan dat bij een ontwerpaanpak mensen weinig betrokken raken bij de 

veranderingenn en dat het draagvlak beperkt blijft . Er zijn dan immers weinig mogelijkheden 

voorr participatie. Echter, bij Stichting Ons Tweede Thuis vindt een ruime meerderheid van 
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dee mensen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het creëren van betrokkenheid en is de 

steunn en inzet voor de veranderingen hoog. Tegelijkertijd zijn de negatieve uitkomsten goed 

tee begrijpen in het licht van de ontwerpaanpak. De kritiek op het tijdsverloop, de informatie-

voorzieningg en het handelen van de directie wijzen op een afstand tussen de bedenkers van 

dee veranderingen en de medewerkers die die veranderingen moeten realiseren. De top-down 

aanpakk zorgt ervoor dat mensen een beperkt beeld hebben van de manier waarop zij de 

veranderingenn in de praktijk vorm kunnen geven, zoals uit de open vragen blijkt . 

Vraaggerichtt werken heeft nog onvoldoende een plaats gevonden in het 'hart' van begeleiders 

enn nog minder in hun 'hoofd en handen'. 

6 . 66 STAPPEN IN HET SURVEY-FEEDBACKPROCE S 

Inn deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces aan de hand van 

dee stappen die ik in paragraaf 5.6 heb beschreven. Deze stappen zijn gebaseerd op algemene 

aanbevelingenn uit de literatuur en nader uitgewerkt op basis van leerervaringen uit de vorige 

case.. Per stap geef ik eerst aan wat mij naar aanleiding van de vorige case een goede aanpak 

leek.. Vervolgens beschrijf ik voor elke stap hoe deze is ingevuld in het onderzoeksproject bij 

Stichtingg Ons Tweede Thuis en wat mijn leerervaringen zijn. Aan het einde van de paragraaf 

verwerkk ik deze leerervaringen weer in een plan voor de inrichting van het feedbackproces 

bijj  de volgende case. 

ii  Afstemme n met leidinggevende n over de inrichtin g van het 
onderzoeksprojec tt  en de surve y 
(a)) met directie afstemmen over doel en aanpak van het onderzoek, inclusief het plan voor 

terugkoppelingg van de resultaten, (b) maken plan van aanpak voor onderzoeksproject en bespreken 

mett leidinggevenden en (c) eventueel aanpassen van aanpak en planning 

Bijj  Ons Tweede Thuis vindt tijdens een aantal gesprekken afstemming plaats over het doel en 

dee aanpak van het onderzoek. Met de adjunct-directeuren Wonen en Dagbesteding bespreek 

ikk dat het onderzoek twee doelen heeft. Ten eerste gaat het erom een beeld te krijgen van de 

wijzee waarop mensen bij de stichting tegen de invoering van vraaggericht werken aankijken. 

Tenn tweede is het de bedoeling om naar aanleiding van de resultaten te kijken wat mogelijkheden 

zijnn om de verdere invoering van vraaggericht werken te verbeteren. Ik bespreek een plan 

voorr de terugkoppeling van de resultaten. In eerste instantie worden de resultaten besproken 

mett de directie, de hoofden en de ondernemingsraad. Vervolgens schrijf ik een rapport en 

eenn samenvatting voor medewerkers. Op basis van de bespreking van de resultaten en de 

schriftelijkee rapportage overleggen wij over eventuele vervolgacties. 

Naarr aanleiding van de eerste gesprekken stel ik een plan van aanpak op voor het onderzoeks-

project.. Dat plan bespreek ik met de adjunct-directeuren. Door de goede afstemming van te 

vorenn is het niet nodig om de aanpak of de planning aan te passen, behalve dat enkele details 

wordenn gewijzigd. In het plan van aanpak zijn de stappen in het onderzoek en de verschillende 

activiteitenn uitgewerkt. Een planning geeft aan wanneer welke activiteiten plaatsvinden. 

Dee planning eindigt met een afspraak om het onderzoek te evalueren en om het vervolgtraject 

tee bepalen. De hoofden ontvangen een exemplaar van het plan van aanpak. Er is geen tijd 
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voorr  een uitgebreide bespreking ervan. Wel krij g ik de gelegenheid om mijzelf persoonlijk 

aann de hoofden voor  te stellen en kor t in te gaan op het onderzoek. 

Ikk  ben tevreden over  de invullin g van deze eerste stap. Doordat ik meer  tij d neem voor  kennismaking 

dann in de vorige case, lukt het goed om met de top van de organisatie af te stemmen over  het doel en de 

invullin gg van het onderzoek. Voor  mij  is het mogelijk in te gaan op de inhoud van het onderzoek en ik krij g een 

beeldd van de wensen van de directie. De hoofden zie ik aan het begin van het onderzoeksproject kort. Ik 

hadd graag meer  tij d gehad om met deze groep van gedachten te wisselen over  de invullin g van het 

onderzoekk en de afname van de vragenlijst. Dat bleek niet mogelijk. Wel hebben de adjunct-directeu-

renn het onderzoek met hun hoofden besproken op het hoofdenoverleg en ontvingen zij  een exemplaar 

vann het plan van aanpak, tk kreeg de gelegenheid mijzelf persoonlijk voor  stellen. Bij  die gelegenheid 

wass een van de adjunct-directeuren aanwezig om de steun van de directie voor  het onderzoek te symboliseren. 

Mett  de hoofden heb ik toen vooral het voorstel voor  afname van de vragenlijst besproken en hun mede-

werkingg gevraagd. Van de adjunct-directeuren begreep ik dat op het hoofdenoverleg positief werd 

gereageerdd op het onderzoek. Toen ik mijzelf voorstelde en de afname van de vragenlijst besprak 

kreegg ik dezelfde indruk . 

Bijj  de respons bleek uiteindelijk dat het enthousiasme voor  het onderzoek minder  groot was dan ik had 

verwacht.. Van de hoofden vulde de helft de vragenlijst in. Hun respons is daarmee gelijk aan die van de 

coördinerendd begeleiders en begeleiders. De directieleden vulden de vragenlijst niet in. gij  navraag 

laterr  bleek hier  sprake van een misverstand. li j  dachten dat de vragenlijst niet voor  hen was bedoeld. 

Datt  betekent dat de directie een ander  beeld heeft van het onderzoek en van de mogelijkheid om 

perspectievenn van betrokkenen te vergelijken. 1 ^ 

bedoelingg wtóoMëen̂  

invewif^^  van vraag^^ te ieder  geval vraag ik in de volgende case de directie uitdrukkelij k 

omm ook zelf de vragenlijst m te vullen. Het bedenken van een manier  om de respons onder  de hoofden te 

vergrotenn is lastiger. Ik had de hoofden persoonlijk gevraagd om dat te doen en om het invullen van de 

lijstt  te stimuleren op hun voorzieningen. Mijn indruk was dat de meeste hoofden dat ook zouden doen. 

Eenn mogelijkheid is om leidinggevenden die de lijst niet invullen te benaderen met de vraag dat alsnog 

tee doen. Echter, dat legt een bepaalde druk op het invullen die niet goed aansluit bij  de opzet van het 

onderzoek. . 

22 Verspreide n vragenlijs t 'Verandere n in organisaties 1 onde r all e 
leidinggevende nn en medewerker s 
(a)) aanpassen terminologie aan situatie in de organisatie, (b| enthousiasmerende begeleidende brief van 

directie,, (c) persoonlijke verspreiding van vragenlijst door  leidinggevenden, (d) invullen in werktij d 

gedurendee een periode van ongeveer  twee weken 

Hett  aanpassen van de terminologie in de vragenlijst aan de situatie bij  Ons Tweede Thui s is 

all  aan de orde gekomen in de vorige paragraaf. De vragenlijst 'Veranderen bij  Stichting Ons 

Tweedee Thuis' begint met een introductietekst die aangeeft dat de veranderingen waarover 

wordtt  gesproken betrekking hebben op de overgang van aanbodgericht werken naar  vraag-

gerichtt  werken. Verder  zijn de vragen over  technologie aangepast. 
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Iedereenn krijgt twee keer schriftelijke informatie over het onderzoek. Daarnaast is er met 

leidinggevendenn apart gesproken zoals eerder uiteengezet. De eerste brief die mensen ontvangen 

komtt van de algemeen directeur. In die brief staat wat het doel van het onderzoek is, hoe het 

wordtt uitgevoerd en door wie. Bij de vragenlijst ontvangen de medewerkers van de woon-

voorzieningenn een brief van de adjunct-directeur Wonen. De medewerkers van de dagcentra 

ontvangenn een brief van de adjunct-directeur Dagbesteding. Deze brieven zijn gedrukt op 

briefpapierr van de stichting. De begeleidende brief bij de vragenlijst is tevens door mij 

ondertekend.. Het drukken van de brieven op papier van de stichting is bedoeld om de 

samenwerkingg tussen de stichting en de universiteit te laten zien. Het ondertekenen door alle drie 

dee directeuren is bedoeld om de betrokkenheid van de directie bij het onderzoek zichtbaar te maken. 

Naa aanpassing van de vragenlijst en het drukken van de begeleidende brieven worden 

vierhonderdvijftigg exemplaren neergezet op het Centraal Bureau van de stichting. De hoofden 

halenn daar het benodigde aantal lijsten op voor hun locaties. Met de hoofden is afgesproken 

datt zij voor verdere verspreiding van de lijsten zorgen. Twee weken later is de datum waarop 

ingevuldee lijsten weer op het Centraal Bureau moeten zijn. De respons is dan vijfentwintig 

procent.. Ik informeer de adjunct-directeuren die hun hoofden bellen om te vragen hoe het met het 

invullenn van de lijsten staat. Op veel locaties zijn mensen daar nog niet aan toegekomen. Daarom 

wordtt de terugstuurdatum met een week verlengd. Uiteindelijk is de respons vijfenveertig procent. 

Ikk  ben tevreden  ever de aangepast e vragenlijs t en de brieve n van de directie . De lijs t is goed toegesnede n 

opp de situati e bi j de stichtin g en tegelij k blijf t vergelijkin g met resultate n van ander e cases mogelijk . 

Dee brieve n van de directi e zijn informatie f en geven de betrokkenhei d aan van de dri e directeure n bi j 

hett  onderzoek . Ik hoop dat dat bijdraag t aan de respon s en aan het idee dat met de resultate n aan de 

slagg word t gegaan Jamme r genoeg verloop t de verspreidin g van de lijste n minde r goed dan verwach t 

Ikk  had de indru k dat de hoofde n enthousias t waren over het onderzoek . Echter , het fei t dat aardi g wat 

hoofde nn na twee weken de lijste n nog niet hadden opgehaal d op het Centraa l Bureau lijk t op het tegen -

deell  te duiden . Mogelij k was hier ook sprak e van onduidelijk e afsprake n en hadden de hoofde n even 

eenn berichtj e moeie n krijge n toen  de lijste n gereed waren . Ik zie voor leidinggevende n een belangrijk e 

rott  weggeleg d wannee r er met survey-feedbac k word t gewerk t in een organisatie . In de volgend e cases 

wi ll  ik me daarom nog meer inspanne n om een special e bijeenkoms t te organisere n om met leiding -

gevende nn van gedachte n te wissele n over de afname van de vragenlijs t Ik neem dat op als aandachts -

puntt  bi j de eerst e stap van de inrichtin g van het survey-feedbackproces . 

Hett  invulle n van de vragenlijs t in werktij d is prima . Ats in een organisati e word t beslote n om alle mensen 

hunn menin g over een bepaal d onderwer p te geven , mag daar ook tij d voo r beschikbaa r worde n 

gestekt .. Een suggesti e voo r de volgend e keer is de lijs t in te laten vutte n tijden s het laatst e half uur 

vann een werkoverle g of in een apart e teambijeenkomst . Een leidinggevend e kan dan het onderzoe k 

persoonlij kk  introduceren , kor t het doet vermelde n en mensen vrage n de lijs t in te vullen . Nu ging dat 

minde rr  gestructureer d en na twee weken bleek de respon s nog laag. Op zich lijk t mi j voor het invulle n 

vann de lijs t een period e van twee weken lang genoeg . Daarna kan alsno g worde n beslote n om een 

weekk lange r de tij d te geven . Wanneer mensen in eerst e instanti e dri e weken de tij d krijge n vermoe d 

ikk  dat de lijs t vaak opzi j word t gelegd met het idee 'dat komt wel' . Ik houd daaro m vast aan de period e 

vann twee weken en hoep om samen met leidinggevende n te kunne n kijke n hoe de respon s boven de 

vijfti gg procen t kan komen . 
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33 Resultate n worde n teruggekoppel d naar de to p van de organisati e 
enn dan via hiërarchisch e lijne n naar de eenhede n 
(a)) bespreken resultaten met directie en leidinggevenden, (b) schrijven rapport en samenvatting van de 

resultatenn voor medewerkers. <c) bespreken wijze van terugkoppeling naar de eenheden 

Dee resultaten van het onderzoek worden eerst besproken met de directie en een week later 

mett de clusterhoofden en de locatiehoofden. Bij de planning van het onderzoek zijn al 

afsprakenn gemaakt voor deze besprekingen. Op de afspraak met de directie zijn beide 

adjunct-directeurenn aanwezig en de voorzitter van de ondernemingsraad. De algemeen 

directeurr is niet aanwezig. Op de afspraak met de hoofden zijn bijna alle hoofden aanwezig 

evenalss de voltallige directie. 

Naa verwerking van de vragenlijsten zijn voor alle stellingen de resultaten per aspect geordend. 

Datt levert in totaal zestien grafieken waarin de mening van mensen over alle stellingen uit de 

vragenlijstt zijn weergegeven. Tevens zijn de antwoorden op de open vragen uitgetypt en 

geordendd in categorieën. Op de afspraak met de directie nemen wij alle resultaten door en 

gevenn wij gezamenlijk betekenis aan de beoordelingen van de stellingen en aan de antwoorden 

opp de open vragen. Aan het einde van de afspraak vraag ik de aanwezigen naar hun eerste 

conclusiess en geef ik aan wat mijn eerste ideeën over de resultaten zijn. De week daarop 

bespreekk ik op vergelijkbare wijze de resultaten met de hoofden. 

Hett rapport dat ik schrijf bevat vijf hoofdstukken. In de inleiding geef ik aan hoe het contact 

tussenn Ons Tweede Thuis en de universiteit tot stand is gekomen en wat de bedoeling van het 

onderzoekk is. Dan schets ik de veranderingen bij de stichting, de aanleiding, de doelen en de 

manierr waarop het proces wordt aangepakt. Vervolgens geef ik kort de achtergronden van het 

onderzoekk en de vragenlijst aan. Het grootste deel van het rapport gaat over de resultaten. In dit 

gedeeltee verwerk ik de gezamenlijke interpretatie van de resultaten met de directie en de 

hoofden.. De resultaten bespreek ik aan de hand van de zestien grafieken. Telkens licht ik een 

grafiekk toe en geef ik aan wat opvallend is. Daarna bespreek ik de categorieën waarin ik de 

openn vragen heb ingedeeld. Alle uitgetypte open vragen zijn opgenomen in een apart boekje. 

Hett rapport sluit af met een conclusie over wat goed en minder goed gaat bij de stichting. 

Tevenss doe ik enkele suggesties om met de resultaten aan de slag te gaan. Voor medewerkers 

schrijff  ik een aparte samenvatting van de resultaten en een artikel voor 'Ons Nieuws', het 

periodiekk van de stichting. 

Alss het rapport klaar is bied ik het aan de drie directieleden aan. Met de twee adjunct-

directeurenn bespreek ik het rapport en het verloop van het onderzoek. Beiden geven aan 

tevredenn te zijn over het rapport en over het verloop van het onderzoek. De inhoud van het 

rapportt is grotendeels bekend, omdat wij eerder gezamenlijk de resultaten hebben doorgenomen. In 

dee conclusies kunnen de directieleden zich eveneens vinden. Zij geven aan dat het onderzoek 

zinvoll  is geweest voor de stichting en dat het goed is om 'een spiegel voorgehouden te krijgen'. Over 

hett verloop van het onderzoek zijn wij alledrie tevreden. Het enige minpunt is dat de verspreiding 

vann de vragenlijst beter had gekund. Het volgende onderwerp is hoe de terugkoppeling van de 

resultatenn naar de locaties vorm kan krijgen. Een eerste stap is al bepaald door de schriftelijke 

samenvattingg en het artikel voor 'Ons Nieuws'. Verder doe ik de suggestie dat de directie en hoofden 

mett elkaar verder praten over de resultaten van het onderzoek. Zij kunnen dan dieper ingaan op 

dee resultaten en tot een gemeenschappelijke aanpak komen voor de bespreking op de locaties. 
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Opp basi s van ervaringe n in de vorig e case is gekozen om als eerst e stap van de terugkoppelin g de 

resultate nn met de directi e en de hoofde n door te nemen . Pas daarna volg t schriftelijk e rapportage . 

Dezee aanpak was van te voren bekend en in de plannin g ston d daarom met beid e groepe n een afspraa k 

vann tweeënhal f uur . De afspraa k met de directi e verloop t ontspannen . Het is erg pretti g om rusti g 

samenn naar alle resultate n te kijke n en van gedachte n te wissele n over mogelijk e achtergronde n en 

hunn betekenis . De vragenlijs t lever t veel resultate n op en aan het eind e van de besprekin g zijn de aan-

wezige nn redelij k overlade n met informatie . Het afstorte n met eerst e conclusie s ervaar t iederee n als 

zinvol .. De eerst e conclusie s van de directi e sluite n aardi g aan op die van mij . ik ben verbaas d over de 

afwezighei dd van de algemee n directeur , maar heb de moed niet om te vrage n naar de reden ervoor , 

fkk  denk dat hi j er niet is omdat de resultate n hem niet interesseren . Dat blijk t niet het geval , want op 

dee afspraa k met de hoofde n is hi j wet aanwezig . De afspraa k met de hoofde n verloop t eveneens 

ontspannen .. Wederom is er veel  interacti e over de achtergronde n en betekeni s van de resultaten . 

Dee groep is nu groter , waardoo r het lastige r is om alle aanwezige n aan het woor d te laten . Daarom vraag 

ikk  aan het eind e van de besprekin g iederee n wat de belangrijkst e resultate n zijn en die op briefje s 

tee schrijven . Door die briefje s vervolgen s te ordenen , word t een eerst e stap gezet om de conclusie s 

gezamenlij kk  te maken . Dat is een basi s voor vervolgacties . Naar mij n idee is een groo t voordee l van 

dee aanpak bi j Ons Tweede Thuis dat de resultate n nu meer 'eigendom ' zijn van de leidinggevende n en 

niett  meer van een onderzoeke r van buite n de organisatie , zoals in de vorig e case het geval was. 

Dee besprekin g van de resultate n met directi e en hoofde n bied t houvas t bi j het schrijve n van het rapport . 

Inn de vorig e case vond ik het erg lasti g om over negatiev e resultate n te schrijven . Nu was dat geheet 

niett  het geval doorda t ik al samen met directi e en leidinggevende n over deze resultate n had gesproken . 

Ikk  wis t bijvoorbeel d dat negatiev e resultate n over de ro l van directi e werde n herken d en dat maakt het 

makkelijke rr  om deze te beschrijven . Bij de besprekin g van het rappor t valt een tweede voordee l van 

dee gehanteerd e aanpak op. Doorda t de resultate n gezamenlij k zijn geïnterpreteer d is de inhou d van 

hett  rappor t heet herkenbaar . Dat was een problee m in de vorig e case. Een tweede reden voor de 

gemakkelijk ee besprekin g van het rappor t is dat het ook een bete r rappor t is dan de vorig e keer. 

Dee presentati e van de resultate n is volledige rr  en helderde r en de conclusi e gaat verde r doorda t ik aangeef 

watt  goed gaat en wat minde r goed gaat op dit moment . In de vorig e case durfd e ik dat niet aan, door 

onervarenhei dd en doorda t er bijn a alleen negatiev e resultate n waren te melden . 

Hoewell  ik met deze aanpak de betrokkenhei d van de leidinggevende n bi j de resultate n heb weten te 

bewerkstelligen ,, blijk t het lasti g om vervolgactie s in gang te zetten . Zowel de directi e als de hoofde n 

vinde nn het een goed idee om naar aanleidin g van de resultate n iets te doen . Verbeterin g is immer s 

mogelijk .. Ms ik aangeef dat het mi j zinvo l lijk t om op locatie s met begeleider s te praten over de resultaten , 

bemer kk ik weini g enthousiasme . Het idee om met de hoofde n verde r te prate n over de betekeni s van 

dee resultate n en een gemeenschappelij k vervol g op de locatie s word t evenmi n positie f ontvangen . 

Hett  word t ook niet afgekeurd , maar de reacti e is meer van 'dat zien we nog wel' . Bi j een volgend e 

afspraa kk blijk t dat de directi e zelf een plan heeft gemaakt vooree n vervol g en dat de hoofde n en begeleider s 

daari nn een minde r actiev e ro l spelen dan in mij n voorstel . Op zich is dat positief , want dat geeft aan 

datt  de lop van de organisati e de resultate n serieu s neemt en er wat mee gaat doen . Echter , later blijk t 

datt  de directielede n de resultate n voora l zien als een midde l om zelf gerichte r te sture n en minde r 

interess ee hebben in de manie r waarop hoofde n en begeleider s de resultate n interpretere n (zie stap 4). 

Zijj  zien de resultate n niet als een aanleidin g voor een gespre k met anderen in de organisatie , maar 

alss  een reden om nogmaal s te vertelle n wat het belei d wart de stichtin g inhoud t Dat is consisten t met 
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dee top-dow n aanpak van de invoerin g van vraaggerich t werken . Tegelij k denk ik dat met dit vervol g de 

probleme nn die de hoofde n en begeleider s ervaren bi j het in de praktij k brenge n van vraaggerich t werke n 

niett  worde n opgelost . Ik vraag me af of ik had kunne n voorzie n of voorkome n dat het onderzoe k zo zou 

eindigen .. Opnieu w merk ik dat de laatst e stappe n lasti g zijn om in te vullen . Misschie n beteken t dat 

datt  ik in het begin uitgebreide r sti l moet staan bi j de terugkoppelin g en dat ik moet probere n om daar 

all  concret e afsprake n over te maken . Dat is niet makkelij k omda t in het beginstadiu m de resultate n 

nogg niet bekend zijn en mensen aangeven die eerst af te wille n wachten . 

44 Leidinggevende n bespreke n de resultate n in hun eenhede n waarbi j 
(a)) mense n gezamenlij k de gegeven s interpretere n en (b) planne n 
worde nn gemaak t voo r verbeteringe n 
(a)) in plan van aanpak deze wijze van terugkoppeling opnemen, (b) in overleg met leidinggevenden 

uitwerkenn hoe gezamenlijke interpretatie plaatsvindt en hoe plannen voor verbeteringen worden gemaakt 

Bijj  de vorige stap is de wijze van terugkoppeling naar de locaties van Ons Tweede Thuis al 

globaall  aan de orde gekomen. Schriftelijke terugkoppeling van de resultaten vindt plaats 

doorr een samenvatting en een artikel in het periodiek van de stichting. Daarnaast heb ik de 

resultatenn uitgebreid doorgenomen met de hoofden en hebben zij een exemplaar van het 

onderzoeksrapportt ontvangen. De adjunct-directeuren besteden vervolgens tijdens een hoofden-

overlegg nogmaals aandacht aan het onderzoek. Zij geven aan dat de directie het naar aanleiding 

vann de resultaten belangrijk vindt om zich meer te profileren binnen de stichting. Daarom 

gaatt de algemeen directeur een ronde maken langs de locaties waar hij wil vertellen over de 

toekomstt van Ons Tweede Thuis. De adjunct-directeuren maken eveneens een ronde om 

naderr in te gaan op de visie van de stichting en op de manier waarop vraaggericht werken 

wordtt ingevoerd. Verder zijn zij van plan om één of twee keer per jaar op de verschillende 

locatiess een teamoverleg bij te wonen. De hoofden gaan aan de slag met de resultaten door 

opp hun locaties in een teamoverleg stil te staan bij de aanleiding voor het onderzoek en de 

belangrijkstee resultaten. De samenvatting die iedereen heeft ontvangen vormt hiervoor de 

basis.. Verder hebben alle hoofden een boekje met de uitgetypte open vragen en die vormen 

bruikbaree input voor een gesprek over verbeteringen. 

Hett  vervol g op de schriftelijk e terugkoppelin g gaat beter dan in de vorig e case. Binne n de stichtin g 

gaann mensen aan de stag met de resultaten . De directi e neemt het voortou w en geeft aan hoe zij haar 

eigenn zichtbaarhei d wit verbeteren . Tevens heeft zij aan de begeleide r van de cursu s 'vraaggerich t 

werken ''  gevraag d meer aandach t te bestede n aan de praktisch e invullin g van de nieuw e doelstelling . 

Datt  beteken t dat in de cursu s meer voorbeelde n aan de orde komen van de betekeni s van vraaggerich t 

werke nn voor de dagelijks e gang van zaken. Een tweede plan is dat in het hoofdenoverle g de onder -

zoeksresultate nn nogmaal s aan de orde komen . Als voorbereidin g op de besprekin g op de locatie s is 

datt  zinvol . Ik betwijfe l of het echt tot een gezamenlijk e aanpak leidt . Ten eerst e vind t het overle g tusse n 

dee hoofde n Wonen en Dagbestedin g gescheide n plaats . Ten tweede zijn de agenda' s van het hoofden -

overle gg vaak vol en bestaa t het risico  dat het bespreke n van de resultate n op de locatie s maar kor t aan 

dee orde komt . Toch ben ik tevrede n als ik terugden kk aan de vorig e case. Door de invullin g van de vorig e 

stapp hebben leidinggevende n zich de resultate n eigen gemaakt . De directi e heeft bedach t op welk e 
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punte nn zij zelf kan verbeteren . De hoofde n zijn van plan om de resultate n van het onderzoe k op de 

locatie ss aan de ord e te stellen . Gezamenlijk e interpretati e van de resultate n door hoofde n en begeleider s 

ziee ik echte r niet gebeuren . Mijn plan is om bi j de inrichtin g van de feedbackproce s een apart e stap te 

onderscheide nn waari n met leidinggevende n de terugkoppelin g naar hun eenhede n word t besproken . 

Hierdoo rr  krijg t de feitelijk e feedbac k at vroeg explicie t aandacht , waardoo r de kans toeneem t dat er in 

eenn organisati e meer word t bereik t met het onderzoek . 

Aangepas tt  plan voo r de volgend e case 
Opp basis van de ervaringen uit deze case kom ik tot een aangepast plan voor de inrichting 

vann de survey-feedback in de volgende case. Dat plan is weer uitgewerkt in een aantal stappen. 

Bijj  elke stap staan aandachtspunten en geef ik een korte toelichting. 

11 Afstemmen met leidinggevenden over de inrichting van het onderzoeksproject en de survey 

(a)) met directie afstemmen over doel en aanpak van het onderzoek, inclusief het plan voor terug-

koppelingg van de resultaten, (b) maken plan van aanpak voor onderzoeksproject en bespreken met 

leidinggevendenn en (c) eventueel aanpassen van aanpak en planning 

Dee eerste stap blijf t gelijk, want afstemmen op deze wijze werkt goed. Bij (a) is het zinvol om 

dee directie te vragen of de intentie aanwezig is om de resultaten van het onderzoek uitgebreid 

tee bespreken in de eenheden. Zo mogelijk daarover concrete afspraken maken. Bij (b) kan ik 

daarr dan op terugkomen. Tevens blijf ik bij (b) proberen om ruimte te krijgen het plan van 

aanpakk en afname van de vragenlijst echt met de leidinggevenden te bespreken 

22 Verspreiden vragenlijst 'Veranderen in organisaties' onder alle leidinggevenden en medewerkers 

(a)) aanpassen terminologie aan situatie in de organisatie, (b) enthousiasmerende begeleidende brief van 

directie,, (cl persoonlijke verspreiding van vragenlijst door leidinggevenden, (d) invullen in werktijd 

gedurendee een periode van ongeveer twee weken 

Dee tweede stap blijf t gelijk, want ik ben tevreden over de wijze van verspreiding. Goed overleg 

mett leidinggevenden over de verspreiding van de vragenlijst is belangrijk. Verspreiding via 

leidinggevendenn heeft mijn voorkeur, want zij kunnen de vragenlijst persoonlijk bij medewerkers 

introduceren,, zij kunnen mensen motiveren de lijst in te vullen en zij zijn eerste aanspreekpunt 

voorr vragen. Het belang van punt (b) in de eerste stap neemt toe wanneer voor deze wijze 

vann verspreiden wordt gekozen. 

33 Resultaten bespreken met de leidinggevenden en schrijven rapportage 

(a)) bespreken resultaten met directie en leidinggevenden, (b) schrijven rapport en samenvatting van de 

resultatenn voor medewerkers 

Dee derde stap blijf t zo, want het op deze wijze bespreken van de resultaten verloopt goed. Na 

(a)) en (b) kwam ook nog punt (c): bespreken wijze van terugkoppeling naar eenheden. In dit 

aangepastee plan is de voorbereiding van de terugkoppeling naar de eenheden als aparte vierde 

stapp opgenomen. In het aanvankelijke stappenplan is dat ook het geval. Naar aanleiding van 

ervaringenn in de vorige case voegde ik de derde en vierde stap samen. Dat is niet handig. 

Apartee aandacht voor de voorbereiding van de terugkoppeling naar de eenheden is juist van 
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belangg om de vijfde stap op een zinvolle wijze in te kunnen vullen. 

44 Terugkoppeling naar de eenheden voorbereiden met leidinggevenden 

(a)) afstemmen plan voor wijze van terugkoppeling met directie en leidinggevenden, (fa) in overleg met 

leidinggevendenn uitwerken hoe gezamenlijke interpretatie plaatsvindt en hoe plannen voor verbeteringen 

wordenn gemaakt 

Hett is verstandig bij de planning van het onderzoek al aandacht te besteden aan terug-

koppeling.. Als dan reeds afspraken worden gemaakt, kunnen deze een plaats krijgen in het 

plann van aanpak. Door eerst resultaten af te wachten, volgt afstemming over terugkoppeling 

naa de bespreking van die resultaten. Uitwerking van de wijze waarop uitkomsten worden 

besprokenn in de eenheden kan later in overleg met leidinggevenden plaatsvinden. Het kan zijn 

datt alle leidinggevenden dat op zelfde wijze doen. Ook is het mogelijk om voor verschillende 

aanpakkenn te kiezen. De samenvatting van de resultaten, het boekje met open vragen en het 

onderzoeksrapportt kunnen worden gebruikt bij de bespreking in eenheden. 

55 Leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden 

(a)) mensen interpreteren gezamenlijk de gegevens, (b) plannen maken voor verbeteringen 

Dezee stap blijf t gelijk. Tot nu toe is het niet gelukt om deze te realiseren. Om zicht te krijgen 

opp vervolgactiviteiten in een organisatie is in ieder geval belangrijk dat ik op de hoogte blijf 

vann wat er gebeurt na terugkoppeling naar leidinggevenden. 

AFRONDIN GG VA N DE SAMENWERKIN G 

Inn maart bespreek ik de resultaten van het onderzoek met de directie en met de hoofden. 

Vervolgenss schrijf ik het rapport en de samenvatting voor begeleiders. Het rapport bespreek 

ikk met de adjunct-directeuren. Tijdens die bespreking kijken wij ook terug op het verloop 

vann het onderzoek en komen mogelijke vervolgactiviteiten aan de orde. Het onderzoeksproject 

eindigtt in feite na deze bespreking. Wel staat nog gepland dat de samenvatting wordt verspreid, 

datt een artikel in 'Ons Nieuws' verschijnt en dat de adjunct-directeuren tijdens het overleg 

mett hun hoofden ingaan op het onderzoek en vervolgacties. Ik vervul daarbij geen rol, maar 

spreekk af telefonisch contact te houden om op de hoogte te blijven. 

Eindd april bel ik op om bij te praten. Ik wil graag weten of er nog reacties zijn gekomen 

opp het onderzoek, hoe de bespreking in het overleg met de hoofden is verlopen en wat verder 

dee plannen zijn. Eigenlijk zijn er weinig reacties gekomen. In het overleg met de hoofden is 

nochh bij Wonen noch bij Dagbesteding tijd geweest om in te gaan op het onderzoek. In het 

volgendee overleg komt het onderzoek zeker aan de orde. Verder wordt herhaald dat de directie 

vann plan is om een ronde te maken langs de locaties. De algemeen directeur wil dan ingaan op 

dee toekomst van de stichting en de adjunct-directeuren op het huidige beleid. Daarnaast heeft 

dee algemeen directeur het onderzoek besproken met een collega-directeur van een vergelijkbare 

stichtingg in een andere regio. Hij heeft het onderzoek aan hem aanbevolen en het rapport 

meegegevenn zodat hij een indruk kan krijgen van het resultaat. De collega-directeur zou contact 

mett mij opnemen. Weer een maand later bel ik opnieuw op. Inmiddels is het onderzoek in 

hett overleg met de hoofden besproken. De directie heeft daar aangegeven dat het plan is om 
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bijj  de locaties langs te gaan. Bij  een paar  locaties is dat al gebeurd. Het lukt e goed om de ideeën 

vann de directie te bespreken en om vragen daarover  te beantwoorden. Aan de hoofden wordt over-

gelatenn of zij  zelf nog aandacht willen besteden aan de resultaten van het onderzoek. Het eerdere 

plann dat hoofden in hun teamoverleg stil zouden staan bij  het onderzoek is dan verlaten. 

Naarr  aanleiding van de telefoongesprekken krij g ik de indruk dat het onderzoek minder  vervolg krijg t 

dann gepland. De directie is wel begonnen met het verbeteren van de eigen zichtbaarheid. In lij n met de 

ontwerpaanpakk van de veranderingen gaan de directieleden langs de voorzieningen om hun beleid toe 

tee lichten. Mij n indruk is dat tijdens dat bezoek het gesprek over  vraaggericht werken in de praktij k 

niett  echt op gang komt. Juist zulke gesprekken tussen hoofden en begeleiders zouden naar  mijn idee 

vooruitgangg opleveren voor  werkelijk vraaggericht werken. Mogelijk hebben sommige hoofden zelf het 

initiatie ff  genomen om op hun locaties over  de resultaten van het onderzoek te praten. Waarschijnlij k 

zijnn dat dan de hoofden die zelf at bezig waren om vraaggericht werken vorm te geven op hun locatie. 

Hett  lijk t erop dat het onderzoek snel vervaagt na de rapportage. Dat is te begrijpen, want mensen gaan 

weerr  over  tot de orde van het drukke gewone dagelijkse werk. Het is daarom belangrijk om de laatste 

stapp in het onderzoek te verstevigen. Daarvoor  ben ik afhankelijk van de organisatie. Ik zag zelf 

interessantee mogelijkheden om een stag verder  te gaan met de hoofden. Als dat was getukt had ik ook 

meerr  informati e gehad over  wat er  op locaties met de resultaten gebeurde. Nu begreep ik uit enkele 

telefoontjess dat op sommige locaties geen samenvattingen zijn verspreid of dat dat pas na enkele 

wekenn gebeurde. Waardoor  dat precies komt wordt mij  niet duidelijk . Uit de gang van zaken leid ik af 

datt  ik meer  aandacht moet besteden aan de laatste stap van het feedbackproces. Lastig is dat ik in een 

vroegg stadium van het onderzoek niet kan eisen dat de terugkoppeling op een bepaalde manier  verloopt. 

Bijj  de planning van dit onderzoek heb ik wel besproken wat mogelijkheden waren om de resultaten op 

locatiess te bespreken. De directie gaf toen aan het vervolg nog niet te willen vastleggen en eerst de 

resultatenn af te wachten. Mijn indruk is dat de directie uiteindelijk redelijk tevreden is over  de resultaten 

enn bedenkt dat een ronde langs de locaties voldoende is om gesignaleerde knelpunten op te lossen. 

6 . 88 GESPREK OVER DE CASEBESCHRIJVIN G 

Inn oktober  2001 voer  ik een gesprek met de adjunct-directeur  Wonen en de adjunct-directeur 

Dagbestedingg van Stichting Ons Tweede Thuis. Beiden waren ten tijd e van het onderzoek 

eveneenss adjunct-directeur . Het gesprek begint met de opmerking dat het rappor t dat ik 

destijdss schreef over  de stand van zaken in het veranderingsproces bij  de stichting onlangs 

nogg is bekeken. In het kader  van het opstellen van het algemene beleidsplan voor  de komende 

vij ff  jaar  is gekeken welke thema's uit het rappor t aandacht verdienen in de komende periode. 

Datt  vind ik pretti g om te horen, omdat daaruit blijk t dat geruime tij d na het onderzoek de 

manierr  van kijke n naar  verandering die daarin worden gehanteerd opnieuw relevantie heeft 

voorr  een organisatie. Later  in het gesprek blijk t dat het onderzoek ook in andere opzichten 

eenn indru k heeft achtergelaten. 

Dee directeuren geven aan dat de case herkenbaar  is en pretti g leest. Enkele kleine feitelijk e 

onjuisthedenn worden opgemerkt. Bij  het lezen viel op dat het enige moeite kostte om in 

gedachtenn terug te gaan in de tijd . Bovendien is er  veel gebeurd sinds het onderzoek. Er  is 
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onderr meer geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van leidinggevenden en medewerkers. 

Err is verder gewerkt aan coachend leidinggeven, nieuwe medewerkers hebben een cursus 

vraaggerichtt werken gevolgd en ongeveer de helft van de mensen heeft deelgenomen aan 

diversee andere trainingen en opleidingen. Daarnaast is veel energie gestoken in de verdere 

ontwikkelingg van het kwaliteitsbeleid van de stichting, mede in het kader van het Model 

Kwaliteitssystemenn Gezondheidszorg. Inmiddels zijn goede ervaringen opgedaan met project-

matigg werken en worden veranderingen vooral op deze manier aangepakt. De groei van de 

stichtingg heeft zich voortgezet. Inmiddels werken er meer dan achthonderd mensen en heeft 

dee stichting ruim dertig kleinschalige voorzieningen. 

Watt verrassend wordt gevonden, is dat ik de verschillen in perspectief van hoofden, 

coördinerendd begeleiders en begeleiders koppel aan hun positie en rol in de veranderingen 

diee bij de stichting spelen. Wij bespreken de verschillen tussen hoofden en coördinerend 

begeleiders,, de twee groepen waar de directeuren het meeste zicht op hebben. Zij menen dat 

verschillenn in perspectief niet zozeer zijn gekoppeld aan de groep waartoe mensen behoren 

alss wel aan individuele kenmerken. Mogelijk draagt het directe contact tussen directie, 

clustermanagers,, locatiehoofden en coördinerend begeleiders ertoe bij dat het vreemd is 

voorr de directeuren om de individuele leidinggevenden en coördinerend begeleiders als 

groepp te zien. Tegelijk valt ook op dat de onderlinge verschillen tussen deze groepen kleiner 

zijnn dan de verschillen tussen deze groepen en de begeleiders. 

Hett onderzoek heeft ertoe geleid dat de beide directeuren zich bewuster zijn van de wijze 

waaropp zij sturing geven aan veranderingen. Deze leerervaring is in de loop van de tijd duidelijker 

geworden.. Daardoor kiezen zij in bepaalde situaties explicieter voor top-down sturing en in 

anderee situaties zoeken zij juist naar manieren om met meer betrokkenen invulling te geven aan 

verandering.. Een vraagstuk in dat verband is hoe voor mensen zichtbaar kan worden gemaakt 

datt veel beslissingen gebaseerd zijn op input uit de organisatie. Het nieuwe algemene beleidsplan 

wordtt bijvoorbeeld gezien als een stuk van de directie, terwijl speerpunten in belangrijke mate 

zijnn bepaald naar aanleiding van een organisatiebrede inventarisatie van ideeën voor de toekomst. 

Ookk rond het thema cultuur, waarmee de directie aan de slag wil , speelt de vraag hoe daar 

gezamenlijkk aan kan gaan worden gewerkt. Aan het einde van het gesprek geven de directeuren 

aann nieuwsgierig te zijn naar het slot van het boek. Zij zijn benieuwd naar de vergelijking van 

dee cases en de conclusies, en hopen op basis daarvan nieuwe inzichten op te doen. 

TERUGG NAA R DE ONDERZOEKSVRAGE N 

Terr afsluiting van deze case bespreek ik de belangrijkste punten die betrekking hebben op de 

onderzoeksvragen.. Op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk zijn die vier vragen al uitgebreid 

beantwoord.. Vergelijking van de cases gebeurt in hoofdstuk 11. Vergelijking van de inrichting 

vann het feedbackproces krijgt in paragraaf 6.6 reeds aandacht, omdat methode-ontwikkeling 

eenn van de doestellingen van deze studie is. In deze slotparagraaf geef ik aan in hoeverre het 

aangepastee stappenplan voor de survey-feedback heeft bijgedragen aan versterking van de 

invoeringg van de veranderingen in deze case. 
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Belemmeringe nn bi j de invoerin g van vraaggerich t werke n 
Dee belemmeringen bij de invoering van vraaggericht werken hebben betrekking op de aanpak 

enn inrichting van het veranderingsproces. Onvoldoende informatie, strakke sturing van de 

directiee en de ervaring dat er te veel in korte tijd moet worden veranderd vormen belangrijke 

belemmeringen.. Bovendien laten de antwoorden op de open vragen zien dat de praktische 

invullingg van vraaggericht werken op de locaties van de stichting een vraagstuk vormt. 

Hett handelen van het middenkader vormt geen belemmerende factor in het veranderings-

proces.. De meeste begeleiders oordelen positief over de rol die hoofden spelen bij de invoering 

vann vraaggericht werken. De handelswijze van de directie vormt wel een belemmering doordat 

weinigg ruimte wordt geboden aan de begeleiders om zelf na te denken over de invulling van 

vraaggerichtt werken op de locaties. 

Dee belangrijkste bevorderende factoren zijn de verwachting van de uitkomst van het 

veranderingsprocess en de steun en inzet van betrokkenen. Vrijwel iedereen staat achter de 

omslagg naar vraaggericht werken en wil daar een bijdrage aan leveren. De begeleidingsplan-

methodiekk ondersteunt de nieuwe manier van werken. Bovendien hebben mensen plezier in 

hunn werk bij de stichting. 

Perspectieve nn van belanghebbende n 
Hoofden,, coördinerend begeleiders en begeleiders denken verschillend over de stichting en 

overr de invoering van vraaggericht werken. De begeleiders oordelen het meest negatief (dan 

well  minder positief) over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. Deze groep 

heeftt geen inbreng gehad bij het formuleren van de doelen van de veranderingen en evenmin 

bijj  het bepalen van de wijze van invoering. In dat licht is hun oordeel over de aspecten van 

hett veranderingsproces begrijpelijk. 

Hett bespreken van de verschillende perspectieven is onderdeel van de survey-feedback. 

Dee feedback van de uitkomsten beperkt zich tot de directie en de hoofden. In het gesprek 

overr de uitkomsten en in de schriftelijke rapportage komen de verschillen tussen de groepen 

aann de orde, maar zij krijgen geen bijzondere aandacht. 

Aanpa kk en effectivitei t van het veranderingsproce s 
Dee voornamelijk ontwerpmatige aanpak van de invoering van vraaggericht werken gaat 

samenn met een relatief hoge proceseffectiviteit. Bijna zestig procent van de betrokkenen oordeelt 

positieff  over het veranderingsproces. Niettemin blijkt het lastig om vraaggericht werken in 

dee praktijk vorm te geven. Ondanks de inspanningen van de directie, de hoofden en de coör-

dinerendd begeleiders is het voor de mensen op de werkvloer lastig om de vraag van cliënten 

centraall  te stellen. 

Dee relatief hoge proceseffectiviteit gaat samen met een negatieve beoordeling van het 

handelenn van de verandermanagers. De kritiek spitst zich toe op de wijze waarop de directie 

communiceertt en op de sturing en begeleiding van de invoering van vraaggericht werken. 

Dee top-down aanpak van de veranderingen laat weinig ruimte voor de inbreng van begeleiders 

enn er is kritiek op de grote afstand tussen de directie en de locaties. 
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Survey-feedbac kk en versterkin g van de invoerin g van vraaggerich t werke n 
Doorr betere uitwerking van de beginstappen lukt het in deze case goed om de directie en de 

hoofdenn eigenaar te maken van de resultaten. Dat wordt vooral bereikt doordat wij gezamenlijk 

dee beoordeling van alle stellingen uit de vragenlijst en de gecategoriseerde open vragen 

bekijkenn en interpreteren. Door deze invulling van de derde stap wordt een goede basis 

gelegdd voor verdere verdieping van de uitkomsten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de 

schriftelijkee rapportage. In deze case komt het niet zover dat hoofden en begeleiders op de 

locatiess gezamenlijk de resultaten interpreteren en plannen maken voor verbeteracties. In de 

uitwerkingg van de stappen was dat wel opgenomen. 

Naarr mijn idee is de reden voor het niet zetten van de laatste stap in het feedbackproces 

datt een voornamelijk ontwerpmatige aanpak van een veranderingsproces weinig mogelijk-

hedenn biedt om leidinggevenden en medewerkers van gedachten te laten wisselen over knel-

puntenn in die aanpak. Een wijziging in de veranderaanpak is nodig om de hoofden en begeleiders 

meerr gezamenlijk te laten werken aan de invoering van de veranderingen. In deze case vindt 

diee wijziging niet plaats. De directie houdt vast aan strakke beheersing en controle. Dat wil 

niett zeggen dat een ontwerpaanpak van veranderingen niet is te combineren met een survey-

feedback.. De survey-feedback had het vertrekpunt kunnen vormen van het loslaten van de 

ontwerpaanpakk en het meer gezamenlijk werken aan de praktische invulling van vraag-

gerichtee zorgverlening. 

Versterkingg van de invoering van vraaggericht middels survey-feedback komt er in deze 

casee vooral op neer dat de directie en de hoofden inzicht krijgen in problemen die begeleiders 

ervaren.. Jammer is dat tijdens de bezoeken aan de locaties die volgen op de survey-feedback 

dee directieleden vooral komen vertellen wat zij belangrijk vinden en niet komen luisteren. 

Bovendienn stimuleren zij niet dat de hoofden en begeleiders ook zelf aan de slag gaan met de 

resultaten. . 

Uitt deze case leid ik af dat een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een survey-feedback 

iss dat een directie en de leidinggevenden de intentie uitspreken om de resultaten van het 

onderzoekk uitgebreid te bespreken in afdelingen of teams van de organisatie. Het is nodig om 

daarr bij het opzetten van het onderzoek over te spreken. Andere voorwaarden voor het slagen 

vann een survey-feedback zijn: het inrichten van het project in nauw overleg met de leiding-

gevenden,, het goed regelen van de afname van de vragenlijst waarbij een hoge respons wordt 

nagestreefdd en het gezamenlijk interpreteren van de resultaten met leidinggevenden. 

Tijdenss het gesprek over de casebeschrijving - geruime tijd na afronding van de samen-

werkingg - blijkt de survey-feedback eraan te hebben bijgedragen dat in het sturen van 

veranderingg meer weloverwogen keuzes worden gemaakt. De invloed van de survey-feedback 

opp de organisatie was in eerste instantie beperkt. Geleidelijk is de directie gaan zoeken naar 

manierenn om mensen meer te betrekken en om duidelijk te maken welke rol verschillende 

betrokkenenn spelen in het realiseren van veranderingen. 
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