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Aanleiding

Vraaggericht werken: een
organisatieperspectief
Linda Rothman & Tanja Scholten
Startconferentie academische werkplaats Sociaal Werk

•

De cliënt centraal

•

Participatie

•

Transities

•

En hoe organiseer je dat dan?

Centrale vraagstelling

Onderzoeksdesign

Welke kenmerken in de organisatie van zorg stellen de professional in
staat om de dienstverlening aan te laten sluiten op de vraag van de
cliënt?

Welke kenmerken in de organisatie van zorg stellen de professional in
staat om de dienstverlening aan te laten sluiten op de vraag van de
cliënt?

Met als doel:

Met als doel:

De vraag van de cliënt te beantwoorden.

De vraag van de cliënt te beantwoorden.

Profiel JP

Het verhaal van de JP.
De klant en professional
in regie

• Verstandelijk gehandicaptenzorg
• Alle vormen van dienstverlening
• Van Tiel tot Terschelling
• 175 locaties
• 3300 cliënten
• 2500 medewerkers
• Sterk autonoom groeiend
• Kleinschalig
• Gedefuseerd
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Variatie in plaats van
standaardisatie
Kern zit in vertrouwen geven en
verantwoordelijkheid kunnen
nemen

Standaardisatie

Variatie

Resultaat

•

Denken vanuit indicatie

•

Doen wat nodig is/ wat goed is

•

Hoge cliënttevredenheid

•

Omvangrijke beleidstukken,
protocollen en procedures

•

Eigen verantwoordelijkheid met
kaders en ondersteuning

•

Hoge medewerker tevredenheid

•
•

Vastgoed
ARBO-preventiemedewerkers,
kwaliteitsafdeling,
communicatieafdeling

•
•

Woningcorporaties
2500 preventie-, communicatieen kwaliteitsfunctionarissen

•

Effectief, efficiënt en uitstekende financiële resultaten

•

•

Eigen artsen, fysiotherapeuten,
logopedisten, etc.

Maatwerk rondom cliënt, vanuit
de samenleving

•

•
•

Afdeling inkoop & ICT
HKZ

Zelf regelen, kaders voor
apparatuur

•

Eigen instrument

•

OR, cliëntenraden??

•

Zeggenschap

•

Begroting en budgetten

•

Voortschrijdend
managementrapportagesysteem
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DUS:
•

Start bij de bedoeling

•

Cliënt en medewerker altijd uitgangspunt

•

Doe wat nodig/goed is

•

Hou het simpel

•

Verantwoordelijkheid bij professional

•

Openheid

Bedankt voor uw aandacht!
Linda Rothman & Tanja Scholten
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