Karin Smit

Bestuurder van Gors

‘We willen
allemaal het beste
voor de cliënten’

Alvorens verder in te gaan op de keuze voor de
zelfverantwoordelijke teams, maakt bestuurder Karin Smit van
de mogelijkheid gebruik om te benadrukken hoe goed het met
de organisatie gaat. “Veel collega’s werken dagelijks onder
grote druk. Dat heeft serieus onze aandacht. Tegelijkertijd
zie ik hoe goed we het samen doen. We staan op de kaart bij
het zorgkantoor en de gemeenten en hebben in de afgelopen
periode heel veel bereikt. Ondanks de krappe arbeidsmarkt
hebben we nieuwe collega’s aan ons weten te binden en we
hebben ontzettend veel aanmeldingen van nieuwe cliënten,
zowel voor wonen, werken, dagbesteding als thuisbegeleiding.”

Cliënten en medewerkers centraal
Karin benadrukt dat de keuze voor zelfverantwoordelijke
teams drie jaar geleden is gemaakt om de zorg aan cliënten
te verbeteren. Zij is ervan overtuigd dat Gors hiermee
een belangrijke stap zette naar het verbeteren van de
klanttevredenheid. “Het invoeren van zelfverantwoordelijke
teams is natuurlijk nooit een doel op zich. Het is een manier
om cliënten en medewerkers leidend te maken bij hetgeen we
doen. Dit in tegenstelling tot hoe we toen werkten. Ongemerkt
verloren we het zicht op de mensen; er ging steeds meer
aandacht naar de administratieve systemen en eisen van
bijvoorbeeld het zorgkantoor, vanuit wet- en regelgeving en
normen bij kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).”

Goede kwaliteit van leven
Gors maakt nadrukkelijk de keuze om de cliënt centraal te

stellen. De vraag: hoe zorgen we voor een goede kwaliteit
van leven, kunnen alleen de medewerker en de cliënt in
samenspraak beantwoorden. Om die reden is het belangrijk
dat de medewerker de ruimte krijgt om dit zo goed mogelijk te
organiseren voor de cliënt. “Er is regelruimte nodig om zaken
direct, ter plekke, binnen het team te kunnen regelen”, aldus
Karin. “Neem het maken van een rooster. Juist door dit aan de
teams zelf over te laten, kunnen we zo goed mogelijk rekening
houden met de wensen van de cliënten en de medewerkers.
Dat geldt voor veel meer zaken, zoals inrichting van de locaties,
de deskundigheid van de medewerkers en de besteding van de
ﬁnanciën. Onze medewerkers weten beter dan wie dan ook wat
er nodig is om de cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Kennis in het team
Om deze verschillende randvoorwaarden zo goed mogelijk
in te vullen, heeft ieder team taakhouders. Zo houdt de ene
taakhouder zich bezig met de communicatie, een ander
met de ﬁnanciën en weer een ander met kwaliteit. “Het zijn
vaak deze taken, die de teamleden als zwaar en belastend
ervaren. Terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Juist op deze terreinen
is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. Want
natuurlijk overlapt dit met de taken en werkzaamheden van de
ondersteunende diensten. Heb je een basisrooster gemaakt?
Dan kan het roosterbureau het in het systeem zetten en
toetsen aan de Arbeidstijdenwet. Heb je een vacature? Geef
dan het functieproﬁel door en de afdeling P&O gaat ermee aan
de slag. Heb je vragen over de begroting of het budget? Vraag

“De kwaliteit van onze dienstverlening zit in de interactie
tussen de medewerkers en de cliënten. Door te werken met
zelfverantwoordelijke teams ontstaat meer ruimte om
de goede
dingen te doen voor de cliënten. Deze manier van werk
en biedt de
mogelijkheid om zelf keuzes te maken, dichtbij en in sam
enspraak
met de cliënt. Natuurlijk begrijp ik dat de praktijk van
alle
dag weerbarstig is. Nog niet alles loopt van een leien dakj
e.
We werken aan een nieuwe organisatiestructuur,
maar de belangrijkste boodschap is en blijft: voer
met elkaar het goede gesprek en leg verbinding.”

het de collega’s van de afdeling Financiën. Nog te vaak denken
taakhouders dat zij al deze taken alleen moeten uitvoeren. En
dat is natuurlijk niet waar. Het gaat erom dat hun speciﬁeke
kennis van het team en de cliënten ingezet wordt om op al
deze terreinen de beste keuzes te maken. En dat doen we
nadrukkelijk samen.”

Veranderende wereld
Naast deze interne veranderingen, signaleert Karin dat ook
de wereld om ons heen verandert. “Een aantal zaken loopt
door elkaar; dat maakt ons werk soms extra moeilijk en
vertroebelt het beeld op de zelfverantwoordelijke teams. Zo
wordt de cliëntenpopulatie ouder en complexer. Dit vergt veel
en vraagt een andere deskundigheid van de medewerkers.
Daar komt bij dat de arbeidsmarkt uitzonderlijk krap is. Het is
Gors desondanks gelukt om in het afgelopen jaar 50 nieuwe
medewerkers (30 fte) te werven, maar niet ieder team voelt
dit. De ﬂexpool “FIT”, die we hebben geïntroduceerd om piek
en ziek op te vangen, komt onder deze omstandigheden
moeizaam van de grond. Want ook de ﬂexkrachten stromen
binnen no-time door naar een vaste locatie. Natuurlijk is dat
soms enorm frustrerend, want je hebt nog maar net iemand
ingewerkt en zij is weer weg. Ook dit heeft nadrukkelijk twee
kanten, want het is ook goed om te zien dat collega’s vanuit
de ﬂexpool doorstromen naar een locatie met een doelgroep
waarmee zij de meest afﬁniteit hebben. Zij kunnen daar van
meerwaarde zijn.”

Inzetten op taakverlichting
Gaat alles goed? Karin is de laatste om te beweren dat dit zo is.
Wel ziet zij volop kansen om te verbeteren en versterken. Teams
die de basis op orde hebben, ervaren daadwerkelijk meer
ruimte. Ook de cliënten zijn positief. Zij worden gehoord en er
wordt sneller op hun vragen gereageerd. Cliënten hebben meer
zeggenschap over hun manier van leven. “Om alle teams de
ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen, werken we aan de
introductie van coaches. De coach vervangt in de nieuwe

organisatiestructuur de unitmanager, en heeft geen
hiërarchische rol. De coach begeleidt het team bij het
teamproces en bij de samenwerking met de ondersteunende
diensten. Daarnaast zal een gedragsdeskundige en een
zorgregisseur de teams adviseren en meedenken over de
inhoud van de zorg. Daarbij kun je denken aan methodieken,
het creëren van een goed werkklimaat of het bijscholen van
(individuele) medewerkers. Tot slot willen we de ondersteunende
afdelingen dichter bij de teams brengen en ze als het ware
één op één koppelen. Zo verkleinen we de lijnen voor de
taakhouders en kunnen de ondersteunende diensten meer
taken van de teams overnemen. Want dat is wat we willen:
taakverlichting bij de teams. Zo komen ze meer toe aan het
werk waarvoor ze zijn aangenomen, namelijk de begeleiding van
cliënten.”

Gezamenlijk doel
Karin signaleert dat teams de nieuwe organisatiestructuur
enigszins argwanend afwachten, uit angst dat met het
wegvallen van de unitmanagers de werkdruk nog verder
zal toenemen. Karin bestrijdt dit en legt uit dat dit niet de
bedoeling is: alles is er juist op gericht om de taken voor
het team te verlichten. “Het is belangrijk om met elkaar in
gesprek te gaan en verbinding te leggen. Een mooi motto
hierbij is: snappen of schrappen. Als je zaken bespreekbaar
maakt en daardoor begrijpt waarom je iets doet, doe je het
met meer plezier. Blijkt het anders te kunnen of eigenlijk niet
nodig te zijn, dan kun je het schrappen. Zonder gesprek zijn er
alleen frustraties en dat is fnuikend voor de werksfeer en de
onderlinge verhoudingen. Belangrijk om te onthouden is dat
we dagelijks allemaal met hetzelfde doel aan de slag gaan:
zoveel en zo goed mogelijk met de cliënt bezig zijn.”

