Van mens
tot mens

met hart én hoofd
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Voorwoord
van Jody
De afgelopen jaren zijn wij druk bezig geweest om zaken op orde te
krijgen binnen SWZ. Dat is ons gelukt en daar zijn wij trots op! Maar als
we niet uitkijken gaat er te veel aandacht uit naar de bedrijfsvoering,
de protocollen, procedures en werkinstructies, het ‘managen’ van onze
organisatie, zonder dat dit ten dienste staat van de uiteindelijke bedoeling van ons werk. Waar je als medewerker ooit met passie voor de zorg
hebt gekozen, word je steeds meer aangesproken om je te richten naar
de interne en externe systemen. En dat is nu juist niet de bedoeling!
Het schema van Wouter Hart, (hieronder) uit het boek ‘Verdraaide
organisaties’ helpt mij altijd goed om uit te leggen wat ik bedoel.
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In zijn model worden drie cirkels
onderscheiden:
- De systeemwereld, de wereld
van de regels, protocollen
enzovoort;
- De leefwereld, de wereld waar
het gebeurt. Het hier en nu van
cliënt en medewerker;
- De bedoeling, daar waar het
uiteindelijk om te doen is.
De dominante denkrichting loopt
van binnen naar buiten waarbij
de cliënt – dicht in het hart van
de bedoeling – het startpunt is
van ons denkproces en dus niet
andersom, dat de systeemwereld
bepaalt wat er in de leefwereld
moet gebeuren. Dit vraagt blijvende aandacht voor de bedoeling.
In de leefwereld werken vanuit de
visie, vanuit de bedoeling, zodat je
daadwerkelijk van betekenis kunt
zijn en waarde kunt toevoegen
aan het leven van de cliënt.

De systeemwereld blijft belangrijk, maar is ondersteunend.
Vanuit de bedoeling wordt het
eigen kompas steeds opnieuw
geladen, waardoor je vanzelf
sprekend of door met je team
samen te leren, de goede dingen
doet. Daarbij is het van belang
dat jij je vrij gaat voelen om echt
te doen wat nodig is, vanuit een
groot verantwoordelijkheids
gevoel. Terug naar de bedoeling!
En dat is nu precies de reden
waarom we zelforganiserende
teams willen binnen onze
organisatie. Het is een middel
om daar waar het gebeurt de
juiste dingen te doen met
elkaar. Van mens tot mens met
hart én hoofd!

Jody Cath
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Samen
mogelijkheden ontplooien
Onze visie:
SWZ voegt waarde toe aan het
leven van mensen met een
beperking. Dit doen wij door
merkbare mensgerichte zorg te
bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien.
Die toegevoegde waarde komt
tot stand in de relatie tussen
medewerker en cliënt; van mens
tot mens.
Hoe daaraan invulling wordt
gegeven, verschilt van cliënt
tot cliënt. Voor de één is dat het
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verkrijgen van comfort en zich
begrepen voelen, voor de ander is
dat begeleiding naar een volwaardige baan of training om meer
zelfredzaam te worden.
Cliënten maken daarin hun eigen
keuzes. Wij ondersteunen en
helpen hen met de best mogelijke
zorg en ondersteuning. En daar
zijn wij goed in.

Van mens tot mens,
met hart én hoofd
SWZ gaat aan de slag met een
nieuwe manier van werken, met
zelforganiserende teams. Werken
vanuit vertrouwen. Het vertrouwen dat medewerkers van SWZ
vanuit eigen motivatie met focus
op gezamenlijke doelen de juiste
dingen doen.

Daarnaast word je dagelijks
uitgedaagd om je vak meer
inhoud te geven. In een prettig,
veilig en professioneel werkklimaat. Samen met cliënten, hun
netwerk, je collega’s en vrijwilligers.
In een organisatie waar je kunt
werken met de passie die je had
toen je voor de zorg koos.

Wat betekent dat voor jou?
Als medewerker en teamlid, krijg je
de verantwoordelijkheid, mogelijkheden en ruimte om samen met
de cliënt invulling te geven aan de
zorg en ondersteuning. Je voegt
waarde toe en maakt echt 1 op 1
contact. Je verbetert zo de situatie
voor de cliënt en daarmee de
samenleving als geheel.
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Merkbare
mensgerichte zorg,
samen met cliënt
en netwerk

Deskundige
en betrokken
medewerkers
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Gezonde
bedrijfsvoering,
grip op de
portemonnee

Het inspirerend kader
gaat ons helpen
Maar hoe werkt dat in de praktijk?
Hoe weten wij wat gewenst,
haalbaar en mogelijk is? Wat
is goede zorg? Waar mogen
cliënten op rekenen? Wat mag de
buitenwereld – die de middelen
ter beschikking stelt – van ons
verwachten?
Op basis van de visie van SWZ
en de kernwaarden is dit
‘inspirerend kader’ ontwikkeld.
Dit kader omschrijft waar wij
naartoe willen werken. Zoals
het vergroten van de invloed en
zeggenschap van de medewerker
en het toekomstbestendig maken
van de organisatie.

Binnen de grenzen van het
kader maken wij afspraken.
De bedoeling is dat jij en je team
én iedereen die zich verbonden
voelt met SWZ, de inspiratie vindt
om zelf invulling te geven aan
onze missie en onze toegevoegde
waarde. Daar heb jij dus ook een
stem in en daar mag je best
ambitieus in zijn.
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Merkbare mensgerichte zorg
samen met cliënten
en hun netwerk
Bij SWZ staat de cliënt als mens
met eigen regie centraal. Als
medewerkers nemen wij de tijd
om met hen te praten. Wij tonen
empathie (inlevingsvermogen) en
betrokkenheid. Cliënten voelen
zich door ons gehoord en serieus
genomen.
Wij ondersteunen cliënten bij:
• Comfort in hun leven
(lichamelijk, geestelijk, sociaal)
• Regie op het eigen leven
(afgestemd op behoeften en
mogelijkheden)
• Ontwikkelingsmogelijkheden
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Dit zijn drie elementen waarin
de cliënt zelf bepaalt waar de
prioriteit ligt. Belangrijk daarbij
zijn communicatie en dialoog,
invloed en zeggenschap,
passie en betrokkenheid
en vakmanschap.

Deskundige en
betrokken medewerkers
Bevlogenheid is een belangrijke
drijfveer in ons werk: wij doen dit
werk omdat we iets willen betekenen voor de mensen die zorg
nodig hebben. Dat geldt
voor iedereen binnen SWZ.

Wij werken bij SWZ op basis
van wederzijds vertrouwen in
een veilige omgeving. Wij zijn niet
bang voor feedback en leren van
fouten. Wij worden gehoord en
gesteund.

Wij geven binnen het inspirerend
kader zelf richting aan de wijze
waarop we ons werk uitvoeren.
Wij kunnen onze talenten inzetten. Initiatief en inbreng worden
gewaardeerd en gestimuleerd.

Wij werken van mens tot mens,
met hart én hoofd.
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Gezonde bedrijfsvoering,
grip op de portemonnee
De structuren, processen, regels en protocollen zijn ter ondersteuning
voor de medewerkers in de ‘zorg’ en niet andersom. De cliënt en zijn/
haar netwerk heeft de regie over de zorgvraag. Dit betekent niet dat wij
overal direct ‘ja‘ op kunnen zeggen, maar wij zeggen ook niet direct ‘nee‘.
Past het binnen het budget? Zijn er voldoende middelen, mensen of
uren beschikbaar? Wij zoeken samen naar een alternatieve oplossing.
Wij werken met ons hart, maar ook met ons hoofd!
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Staan waar wij
voor gaan
Wij willen als SWZ onderscheidend
zijn én blijven. Simpel en helder,
gewoon door elke dag uit te
dragen waar wij voor staan én
waar wij voor gaan: waarde
toevoegen aan het leven van
mensen met een beperking.
Ze helpen hun mogelijkheden
te ontplooien.
De omschakeling naar zelforgani
serende teams gaat ons helpen
dat ook in de toekomst te kunnen
blijven doen.
De weg naar zelforganisatie zal
niet altijd even eenvoudig zijn. Wij
weten waar we heen willen. Hoe
wij er komen is nog maar voor een
stukje ingevuld. Net genoeg om
jou en je team uit te dagen mee
te denken over de invulling die
nodig is. En om daar initiatieven in
te nemen.

Belangrijk is dat wij elkaar altijd
meenemen in onze denkwijzen
en in contact blijven in een open,
positieve relatie.
Wij willen dat we er allemaal beter
van worden: cliënt, medewerker,
organisatie en maatschappij.
Dan bereiken wij vast en zeker ons
ideaal: een toekomstbestendige
organisatie met toegevoegde
waarde, waar wij met plezier en
passie kunnen werken.
Van mens tot mens, met hart
én hoofd.
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Hoe wij
waarde toevoegen
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Merkbare mensgerichte zorg,
samen met cliënten
en hun netwerk
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Respectvolle
bejegening.
De mens staat
voorop
Ontplooi je
mogelijkheden

Uitstekende zorg,
behandeling en
ondersteuning

Merkbare
mensgerichte zorg,
samen met cliënt
en netwerk

Eigen
keuze en
verantwoordelijkheden
(REGIE)

Positieve rol
vrienden, familie
en gemeenschap
(netwerk)

Hoe vullen wij dit in?
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Merkbare mensgerichte zorg,
samen met cliënten en hun netwerk
De manier waarop wij dit doen is:

Dat is te merken aan:

Kwalitatief goede zorg en
ondersteuning leveren met
oog voor cliënten.

•
•
•
•
•
•

Elke cliënt heeft een persoonlijk
plan dat leidend is voor de zorg
die hij of zij krijgt.

•
•

•
•

16

Wij zetten onze talenten en passie in voor
cliënten.
Om cliënten comfort te laten ervaren, ondersteunen wij ze om lichamelijk, psychisch en
sociaal zo gezond mogelijk te zijn.
Wij zien de cliënt vooral als persoon.
Wij hebben de juiste kwalificaties en
certificaten om ons werk professioneel te
kunnen doen.
Wij werken rond de cliënt, waar nodig, samen
met professionals van binnen en buiten SWZ.
De veiligheid van cliënten valt onder onze
verantwoordelijkheid.

Ieder persoonlijk plan maken wij in dialoog
met cliënten (of hun vertegenwoordiging).
In het persoonlijk plan leggen wij samen de
ondersteuningsafspraken vast voor de levensdomeinen waarop cliënten ondersteuning
nodig hebben.
Om de beste ondersteuning te kunnen geven
zorgen wij er voor dat het persoonlijk plan
‘up-to-date’ blijft.
Informatie van cliënten geven wij niet zomaar
aan derden. De informatie is beschikbaar voor
medewerkers en vanuit privacyoverwegingen
goed beveiligd. Het is belangrijk dat de informatie altijd actueel en juist is.

Respectvolle
bejegening.
De mens staat
voorop
Ontplooi je
mogelijkheden

Uitstekende zorg,
behandeling en
ondersteuning

Merkbare
mensgerichte zorg,
samen met cliënt
en netwerk

Eigen
keuze en
verantwoordelijkheden
(REGIE)

Merkbare mensgerichte zorg,
samen met cliënten en hun netwerk

Positieve rol
vrienden, familie
en gemeenschap
(netwerk)

De manier waarop wij dit doen is:

Dat is te merken aan:

De cliënt staat voorop. Binnen
de grenzen van wat mogelijk is,
geven wij de cliënt de regie over
zijn/haar eigen leven. Samen
met de cliënt ontplooien wij
nieuwe mogelijkheden.

•
•
•
•
•
•
•

Het netwerk om cliënten heen is
belangrijk. We houden dit in
stand en we betrekken hen ook
graag bij de zorg.
Met elkaar gaan we ervoor
zorgen dat de cliënt deel kan
nemen aan de samenleving.

•

•
•
•
•

Cliënten moeten zichzelf kunnen zijn.
Als team houden wij rekening met behoeften,
vragen en talenten.
Wij zorgen er voor dat cliënten zoveel als
mogelijk in balans zijn.
Wij maken keuzes met oog voor de belangen
van alle betrokkenen, maar kijken ook naar de
wensen en (on)mogelijkheden.
We vragen actief naar de behoeften van de
cliënt en zijn/haar mening. Zodat wij daar op
aan kunnen sluiten in de dagelijkse zorg.
We horen graag feedback van de cliënten.
Wij stimuleren de inspraak van cliënten in
de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld via
cliëntenraden, tevredenheidsonderzoeken
en de klachtenregeling.

We helpen het netwerk van cliënten in stand
te houden en uit te breiden. Waar mogelijk,
motiveren wij cliënten om aan te sluiten bij
een groep en mee te doen in de samenleving.
We werken, waar het kan, actief samen met de
cliënt en het netwerk.
We dragen mede zorg voor een stabiele
omgeving voor cliënten.
We werken van mens tot mens, met hart én
hoofd.
We houden, als team, rekening met de behoefte
aan continuïteit en vertrouwelijkheid van
cliënten in de relatie tot andere ondersteuners
en hulpverleners.
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Deskundige en
betrokken medewerkers
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Eigenaarschap
Professionele
ontwikkeling

Deskundige
en betrokken
medewerkers

Persoonlijke
ontwikkeling

Gebruik maken
van talenten

Regie bij
de cliënt

Samen als team
verantwoordelijkheid
nemen voor
resultaten

Hoe vullen wij dit in?
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Deskundige en betrokken medewerkers

De manier waarop wij dit doen is:

Dat is te merken aan:

De regie ligt bij de cliënt.

•
•
•
•
•

Wij bepalen als team zelf hoe
wij de veranderingen gaan
organiseren en wie wat gaat
doen. Ieder teamlid pakt daar
zijn of haar rol in.

•
•

•
•

•

20

Wij zorgen dat wij altijd de juiste informatie
hebben over de cliënt om deze te kunnen
ondersteunen.
Wij handelen op wat de cliënt belangrijk acht.
We gaan zorgvuldig met (cliënt)informatie om.
Informatie van derden is veilig bij ons.
Vriendelijkheid en mededogen zijn de
normaalste zaak van de wereld.
Professionele zorg begint met oprecht luisteren
naar de wensen en behoeften van cliënten.
Binnen de kaders van wat mogelijk is, geven
wij daar, als professional, invulling aan.

Uitgangspunt voor verandering is de bedoeling
van SWZ zoals die in het begin van dit boekje
is beschreven.
Binnen de beschreven kaders en bijbehorende
verwachtingen bepalen wij als team op wat
voor manier we dit doen en wie wat oppakt.
Wij leggen dit vast in ons teamontwikkelplan.
Als team en als medewerker nemen wij onze
verantwoordelijkheid om de regelruimte en de
kansen die wij krijgen te benutten.
Wij weten dat wij verantwoordelijk zijn voor
ons eigen handelen (moreel kompas) en wij
nemen onze verantwoordelijkheid (persoonlijk
leiderschap).
Een goede balans tussen werk en privéleven is
zeer belangrijk. Als wij daar ondersteuning bij
nodig hebben dan vragen wij daarom, zodat
wij op ons werk cliënten optimaal kunnen
ondersteunen.

Eigenaarschap
Professionele
ontwikkeling

Persoonlijke
ontwikkeling

Gebruik maken
van talenten

Deskundige
en betrokken
medewerkers

Regie bij
de cliënt

Samen als team
verantwoordelijkheid
nemen voor
resultaten

Deskundige en betrokken medewerkers

De manier waarop wij dit doen is:

Dat is te merken aan:

Als professionals leveren wij de
best mogelijke zorg. Waar nodig
zorgen wij er voor dat onze
kennis en kunde op peil blijft
of verbetert. Wij blijven ons
ontwikkelen en stemmen onze
scholing en deskundigheidsbevordering af op onze talenten.

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Als medewerkers van SWZ zijn wij in het bezit
van de nodige kwalificaties en certificering om
ons werk te kunnen doen en te zorgen dat wij
er aan blijven voldoen.
Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze
persoonlijke ontwikkeling en vragen actief
om feedback, ook aan cliënten.
Als ons iets niet duidelijk is, dan vragen wij door.
Wij leren van fouten.
Om ons te kunnen ontwikkelen maken wij
gebruik van een Persoonlijk Ontwikkel Plan.
Wij gaan regelmatig in gesprek met teamleden over onze ontwikkeling. Intervisie is
een belangrijk onderdeel van ons leerproces
(transparantie en continu leren).
Wij durven onze collega’s aan te spreken
en gebruiken de ruimte die wij krijgen om
onze mening te uiten bij de medewerkers
raadpleging.
Indien nodig werken wij aan onze
communicatieve vaardigheden.
Een (ethisch) dilemma bespreken wij met
onze collega’s.
Wij nemen de ruimte voor het leren en het
oppakken van nieuwe ontwikkelingen.
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Eigenaarschap
Professionele
ontwikkeling

Persoonlijke
ontwikkeling

Deskundige en betrokken medewerkers

De manier waarop wij dit doen is:

Dat is te merken aan:

Als team zijn wij verantwoordelijkvoor het behalen van
onze resultaten en voor onze
ontwikkeling en nemen daar
initiatieven in.

•

•

•

•

•

•
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Gebruik maken
van talenten

Deskundige
en betrokken
medewerkers

Regie bij
de cliënt

Samen als team
verantwoordelijkheid
nemen voor
resultaten

In ons team werken wij met een Team
Ontwikkel Plan (TOP). Wij stellen zo nodig
ondersteuningsvragen aan leidinggevende en
ondersteunende diensten. (Een TOP bestaat uit
Teamkompas, Teamrollen & Teampresteren).
Binnen het team maken wij gebruik van elkaars
talenten en kwaliteiten. De competenties van
ieder teamlid zijn belangrijk en vullen die van
andere teamleden aan.
Als team bepalen wij ons eigen Teampresteren,
binnen de gestelde kaders van SWZ. Wij zorgen
er samen voor dat de gestelde doelen gehaald
worden.
De verantwoordelijkheden binnen ons team
zijn beschreven in Teamrollen. De rollen
hebben wij zelf onderling verdeeld op basis
van onze talenten.
Wij zijn als team zelf verantwoordelijk voor
onze ontwikkeling. Periodiek vullen wij het
Teamkompas in om de voortgang in onze
ontwikkeling te bewaken.
Wij zijn als team zelf verantwoordelijk voor de
onderlinge werkverdeling. Wij nemen onder
andere onze eigen collega’s aan en passen
zelfroostering toe.
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Gezonde bedrijfsvoering,
grip op de portemonnee
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Er zijn duidelijke financiële
kaders waarbinnen het team
eigenaarschap toont

Als team nemen
wij verantwoordelijkheid voor
financiële
resultaten

Wij organiseren
dicht bij
cliënten

Gezonde
bedrijfsvoering ,
grip op de
portemonnee

Wij gaan
verspilling
tegen

Wij maken kostenbewuste
keuzes en stellen prioriteiten

Hoe vullen wij dit in?
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Gezonde bedrijfsvoering, grip op de portemonnee

De manier waarop wij dit doen is:

Dat is te merken aan:

Als team zijn wij zelf verantwoordelijk voor onze financiële
resultaten.

•
•

•
•
•
•
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Als team werken wij naar een positief
financieel resultaat.
Omdat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons
financieel beleid, zorgen wij ervoor dat wij
weten hoe wij er financieel voor staan en
wat er van ons verwacht wordt.
Waar nodig nemen wij beslissingen om,
als team, dat verwachte resultaat te
kunnen halen.
Wij zorgen voor transparantie in hetgeen
wij uitgeven.
Om tot verbeteringen te komen op langere
termijn maken wij gebruik van een dashboard.
Wij wachten niet af. Waar nodig zetten wij ons
in voor het werven van nieuwe cliënten.
Ideeën voor uitbreiding of verbetering van het
aanbod van SWZ richting bestaande of potentiële nieuwe cliënten, maken wij bespreekbaar.

Er zijn duidelijke financiële
kaders waarbinnen het team
eigenaarschap toont

Als team nemen
wij verantwoordelijkheid voor
financiële
resultaten

Gezonde
bedrijfsvoering ,
grip op de
portemonnee

Wij maken kostenbewuste
keuzes en stellen prioriteiten

Wij organiseren
dicht bij
cliënten
Wij gaan
verspilling
tegen

Gezonde bedrijfsvoering, grip op de portemonnee

De manier waarop wij dit doen is:

Dat is te merken aan:

Door dichter bij cliënten te
organiseren, hebben wij
invloed op de kosten en
kunnen wij alternatieven
ter verbetering aandragen.

•
•

•
•
•

Wij ondersteunen cliënten optimaal binnen
de beschikbare middelen en maken bewuste
keuzes en afspraken daarover.
Wij zijn ons bewust van de kosten en nemen
onze verantwoordelijkheid om verspilling
tegen te gaan en kosten te besparen. Waar
nodig, grijpen wij in.
Als er onvoldoende middelen beschikbaar
zijn, zoeken wij naar een alternatieve oplossing.
Wij vermijden kosten die niet bijdragen aan
de kwaliteit van de zorg.
Wij maken graag gebruik van verbeter
mogelijkheden en -middelen die gericht
zijn op structurele verbetering.
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De gedachte
achter het beeldmerk
De lijn:
Het beeldmerk is geschetst met krachtige lijnen. Dat maakt de contouren
van het kader zichtbaar, maar biedt ook volop ruimte om er zelf verdere
invulling aan te geven.
De kleurvlakken:
De kleuren rood, groen en oranje zijn de kleuren van SWZ. Ze staan voor
cliënt, medewerker en de omgeving. De vlakken blijven niet strak binnen
de contouren. Er is ruimte voor eigen initiatief en intelligente ongehoorzaamheid. De vlakken schuiven over of onder de lijnen. Net als het echte
leven waar niets voor altijd vaststaat.
De figuren:
De cliënt (paars) staat centraal. Hij/zij wordt met hart en hoofd ondersteund door de medewerker (blauw). De cliënt heeft de regie en staat
voorop. De medewerker staat achter/naast hem. Hij/zij heeft het hart op
de juiste plek, maar gebruikt ook het hoofd. Met de blauwe kleur willen
wij aangeven dat het hier om een professionele relatie gaat. Blauw wordt
geassocieerd met betrouwbaar en betrokken.
Aan de cliënt is verder geen invulling gegegeven. Iedere cliënt is anders.
Het gaat erom dat wij, als SWZ, hem zien zoals hij is. Paars is een unieke
kleur, want deze kan zowel een kalmerende als een stimulerende rol
aannemen. Paars werkt kalmerend, biedt een gevoel van spiritualiteit en
moedigt creativiteit aan.
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Bijlagen
inspirerend kader

Dit neem ik mee in
ons teamoverleg:

Aantekeningen

Hier ga ik aan werken!
Omschrijving

Gereed op

Aantekeningen

!

Je verdient een compliment.

!

Ik wil
je even laten
weten dat ik
je inzet zeer
waardeer,
collega!

Aantekeningen
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Aantekeningen
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