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Doen waar je blij van wordt

gefinancierd vanuit de WMO (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning) of de Jeugdwet. 

Zoals bij zoveel zorgorganisaties lag in het 
verleden sterk de focus op managementpro-
cessen en kende de organisatie de ‘klassieke’ 
hiërarchische opbouw in een bestuurder, 3 
regiomanagers, 18 clustermanagers en circa 
70 teamleiders. Na een wat onrustige periode 
met een wisseling van bestuurder, de IGZ die 
de organisatie onder een vergrootglas hield, 
begeleiders die om meer regelruimte vroegen 
en cliënten en verwanten die meer invloed op 
de directe zorg op de directe zorg wilden heb-
ben, ondernam men enkele jaren geleden de 
eerste stappen op het terrein van verandering. 
Er kwam een fundamentele discussie op gang 
over de visie van waaruit gekeken en gewerkt 
wordt binnen De Twentse Zorgcentra. 

Bij het project Spiegelreflex waren 800 mede-
werkers betrokken rondom de kernthema’s 
meer eigen regie en regelruimte, zelf bepalen 
hoe men zaken in de groep oppakt en ‘stop 
denken voor ons’. Dit geheel werd aangevuld 
met het Regie op Locatie – (ROL) model. Met 
dit model bespreken cliënten, verwanten en 
medewerkers samen knelpunten, en zoeken zij 
naar oorzaken en pragmatische oplossingen. 
Zo komen continu (kleine) verbeteringen tot 
stand. Het model is gebaseerd op de Lean-

De Twentse Zorgcentra is ontstaan uit een 
aantal fusies en is een belangrijke speler op 
het terrein van kwetsbare groepen in Twente. 
De afgelopen jaren is er veel synergie behaald 
op de ondersteunende afdelingen waarbij 
tegelijkertijd recht werd gedaan aan de eigen 
identiteit van de verschillende locaties.

De Twentse Zorgcentra heeft 1.900 cliënten 
en 2.500 medewerkers (1500 fte) naast 500 
vrijwilligers. De organisatie heeft meerdere 
verschijningsvormen. Er zijn twee mooi gele-
gen en grote hoofdlocaties voor mensen met 
een verstandelijke beperking en intensieve 
ondersteuningsbehoeften. Hier wonen circa 
750 cliënten. Het gaat in belangrijke mate om 
mensen met een ZZP 5, 7 of 8, gekenmerkt 
door bijvoorbeeld moeilijk verstaanbaar ge-
drag, die vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) 
worden gefinancierd. Het betreft in totaal 85% 
van alle cliënten met deze zorgzwaarte in de 
regio Twente. 

Daarnaast zijn er 40 kleine locaties waarin 
dagbesteding, kinderopvang, kleinschalig 
wonen in de buurt, ondersteuning aan huis en 
crisisopvang wordt geboden. In totaal wonen 
in deze voor de zelfstandige aard van de 
organisatie kenmerkende setting ongeveer 940 
cliënten. Tevens biedt de organisatie onge-
veer 900 cliënten ondersteuning die worden 

De visie van De Twentse Zorgcentra is dat cliënten zelf invulling geven aan hun 
eigen leven. Daarom ging de organisatie terug naar waar het ooit begon: een groep 
mensen die in een huis wonen, door anderen begeleid worden en onderdeel zijn 
van een netwerk van verwanten en mantelzorgers. Met een vraaggerichte werkwijze 
biedt De Twentse Zorgcentra begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong 
en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht 
verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. 

“Onze kernwaarden - dichtbij, 
eenvoud en deskundig - vormen de 
spil van onze manier van werken. 

We blijven dichtbij de mensen 
die onze zorg nodig hebben, in alle 

eenvoud en met deskundigheid. 
Zonder dat we daarbij 
de regie overnemen.”

DE TWENTSE ZORGCENTRA



KOPLOPERS IN DE ZORG 101KOPLOPERS IN DE ZORG100

“We hebben een tijd geprobeerd 
om op elkaar te lijken totdat we 

tegen elkaar zeiden ‘waarom willen we 
dat eigenlijk, het veronderstelt 

dat iedereen hetzelfde is.”

DE TWENTSE ZORGCENTRA

methodiek en op Theorie U, het voeren van 
het goede gesprek, en is ontwikkeld door 
zorgorganisatie Van Boeijen.

Zeggenschap over je eigen leven
De centrale cliëntenraad werd gevraagd wat 
voor hén centraal zou moeten komen te staan 
in de toekomst. Ze formuleerde als centrale 
elementen in de visie zeggenschap over hoe 
je je leven wilt inrichten, zelf bepalen welke 
dingen je doet, leven met mensen waarmee 
je kiest om te leven. De centrale cliëntenraad 
vatte dit kernachtig samen in: “Ik wil de dingen 
doen waar ik blij van word.” Met dit als uitgangs-
punt kwamen vragen aan de orde als hoe ziet 
dit er dan uit en hoe kan dit vorm worden 
gegeven binnen een traditionele hiërarchische 
organisatie. 

Deze visie vormt de grondslag voor de ambitie 
van De Twentse Zorgcentra om een omkering 
in denken en werken te realiseren waarbij de 
cliënt het uitgangspunt is, die weet het beste 
waar hij of zij behoefte aan heeft. Dat moet 
de cliënt de mogelijkheid bieden een ‘goed 
leven’ te hebben, de medewerker ‘mooi werk’ te 
leveren en de organisatie ‘financieel gezond’ te 
zijn, kernelementen binnen het denken van De 
Twentse Zorgcentra. Deze kernelementen ver-
binden de cliënt en zijn omgeving, medewerker 
en organisatie met elkaar. Onder de naam 
STERK (Samen Toewerken naar Eigen Regie en 
Kracht) kwam een transitieproces op gang om 
aan deze visie inhoud en vorm te geven.

De driehoek 
De Twentse Zorgcentra is weer teruggegaan 
naar waar het ooit mee begonnen is: een groep 
mensen die in een huis wonen, door anderen 
begeleid worden bij het wonen en werken en 
onderdeel zijn van een netwerk van verwanten 
en mantelzorgers. Het team is de kleinste een-
heid binnen de organisatie, dat is het uitgangs-
punt en daaromheen is alles georganiseerd. Het 
voornaamste doel was om de teams maximale 
vrijheid te geven. Het verwijderen van alle 
managementlagen heeft daarbij significant 
bijgedragen aan de ruimte voor maximale 
zelfstandigheid.

Elk van de 160 teams heeft vervolgens de 
opdracht inhoud en vorm te geven aan de visie 
van een ‘goed leven’ voor de cliënt en ‘mooi 
werk’ voor de medewerkers, binnen een ‘gezond 
financieel resultaat’. Het afstemmen van de 
wensen van de individuele cliënt op de moge-
lijkheden gebeurt binnen de driehoek cliënt, 
cliëntvertegenwoordiger en medewerker. 
Om dit in goede banen te leiden worden vanuit 
het programma ‘STERK’ cliënten, verwanten en 
medewerkers begeleid om met elkaar het goede 
gesprek te voeren. Deze begeleiding vindt 
plaats door een coach, een gedragskundige en 
een procesbegeleider die we versterker hebben 
genoemd en die is opgeleid in LEAN en theorie 
U. De afspraken binnen de driehoek worden 
vastgelegd in ‘Mijn Leven’, het ontwikkelplan 
van de cliënt. De inhoud is eenvoudig en sluit 
goed aan bij waar de cliënt behoefte aan heeft.

“Als de professionals in evenwicht zijn, een team 
vormen, pas dan komt de driehoek tot zijn recht.”

Leren loslaten
De teams zelf zijn zelforganiserende eenheden 
met als uitgangspunt om zaken waar mogelijk 
klein op te lossen. Het blijkt dat mede door 
de inzet van verwanten en mantelzorgers het 
belangrijkste deel van dat wat noodzakelijk is 
wordt gedekt. Zo zijn cliënten prima in staat 
de tuin te onderhouden, klein en soms groot 
onderhoud te plegen, de administratie te 
voeren et cetera. De kern van deze betrokken-
heid is het eigenaarschap: iedereen voelt zich 
verbonden met de groep en de locatie. Naast 
eigenaarschap is loslaten een centraal thema. 
Dit thema is relevant voor de medewerker die 
niet langer ‘zorgt voor’ maar ‘zorgt dat’ en de 
cliënt ondersteunt. Het vergt een andere hou-
ding van de medewerkers wier grondhouding 
altijd is optimaal te zorgen voor de cliënt. Dit 
loslaten geldt ook voor het in aantallen sterk 
gereduceerde management en de stafafdelin-
gen: zij moeten de medewerkers en cliënt los 
durven laten en hun eigen weg laten zoeken. 
Voor alle partijen is dit een spannend traject 
waarbij de teams kunnen terugvallen op 
coaches om hun onzekerheden en dilemma’s 
mee te bespreken. Deze coaches begeleiden 
de teams in hun ontwikkeling; ze ondersteu-
nen de teams op onderwerpen waar voorheen 
de teamleider op werd gezet. Ze coachen het 
team om deze onderwerpen zelf op te pakken. 
Daarnaast geven gedragskundigen, therapeu-

STERK: SAMEN TOEWERKEN NAAR EIGEN 
REGIE EN KRACHT

De kern van de visie is dat de cliënt zelf 
invulling geeft aan zijn eigen leven. Dat 
doet hij met zijn naasten en vrienden. 
Wij ondersteunen daarin waar dat nodig 
is. Dat doen wij dichtbij de cliënt, de cli
ent mag rekenen op onze deskundigheid 
en we streven naar eenvoud; we doen de 
dingen zo gewoon mogelijk. Bij het ma
ken van afspraken met de cliënt laten 
we ons niet leiden door het bestaande 
aanbod, maar laten we ons inspireren 
door de vraag en de mogelijkheden van 
de cliënt.

Medewerkers werken met cliënten en 
verwanten aan een goed leven voor de 
cliënten. Dat kan alleen als mede
werkers mooi werk hebben en we dat 
allemaal kunnen doen binnen de mid
delen die ons ter beschikking worden 
gesteld (financieel gezond). Wij noemen 
dat STERK (Samen Toewerken naar Eigen 
Regie en Kracht).

ten, artsen en andere behandelaren handvat-
ten waarmee het dagelijks leven en welzijn van 
cliënten beter kan worden ingevuld. 

“Het verschil tussen een team en een groep is dat 
het team is losgekomen van het systeemdenken.”

Meer dan een leven
Een cliënt staat niet alleen, maar vormt onder-
deel van een team en van de samenleving, 
vandaar de drie ‘levens’ van een cliënt:
• Mijn leven: de cliënt wil zoveel mogelijk 

zijn eigen leven bepalen, in de driehoek 
beslissen cliënt, verwanten en medewerkers 
zelf, ze gaan met elkaar na waar de cliënt 
behoefte aan heeft

• Ons leven: cliënten en verwanten mogen er 
op rekenen dat de medewerkers aanslui-
ten bij wat zij belangrijk vinden. Een team 
bestaande uit cliënten, verwanten en mede-
werkers vormt de spil en samen hebben ze 
een eigen leven

• Samen leven: het goede leven, het mooie 
werk en een financieel gezonde situatie 
gaan verder dan de individuele cliënt of het 
team, er is altijd een omgeving waarin men 
zich wil bewegen en waartoe men zich wil 
verhouden. De cliënt en de medewerkers 
– het team – maken onderdeel uit van de 
samenleving en hebben daar hun eigen 
plaats in.

Aan alle drie levens van de cliënt moet inhoud 
en vorm worden gegeven waarbij de invulling 
wordt overgelaten aan de teams. 
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LEREN TE LEREN

De Twentse Zorgcentra, haar cliënten en 
mede werkers leren te leren. Het is de ambitie 
van de organisatie om dit proces nog beter te 
verankeren in de zorg. Het plannen, doen, contro
leren, evalueren en zeer belangrijk reflecteren 
vormt de basis voor een goede kwaliteit van zorg. 
Ten aanzien van het transitieproces wil 
De Twentse Zorgcentra beter leren doseren: 
wat doe je wel, wat doe je niet. 

“Het blijkt dat teams maar tot op zekere hoogte 
snel nieuwe ideeën kunnen opnemen en ver talen 
naar hun praktijk. Ook dient er meer samenhang 
tussen alle activiteiten in het kader van de tran-
sitie te komen en moeten er vooral keuzes worden 
gemaakt om bepaalde activiteiten niet te doen.”
Het zijn allemaal onderdelen van het transitie 
en leerproces en met de tot nu toe opgedane 
erva ringen is de De Twentse Zorgcentra optimaal 
voorbereid om hier een succes van te maken.

DE TWENTSE ZORGCENTRA

Tussenbalans
Het hele transitieproces heeft tot nu toe een 
aantal interessante ervaringen opgeleverd. 
Zelforganisatie blijkt in de praktijk veeleisend, 
leidt soms tot verwarring (‘wat kan en mag 
ik wel, wat niet?’) en leidt tot verschillen in 
ontwikkelingssnelheid tussen teams. Veel vari-
abelen blijken te bepalen of een team inhoud 
en vorm kan geven aan zelforganisatie en die 
variabelen variëren ook nog een keer in de tijd 
waardoor het soms moeilijk is vat te krijgen op 
de ontwikkelingen. Als een team blijft steken 
in zijn ontwikkeling is een belangrijke vraag 
‘hoe krijgen we het weer op gang’. Een aantal 
teams bleek daarnaast in de praktijk meer 
ondersteuning nodig te hebben dan verwacht. 
In de loop der tijd heeft zich wel een kopgroep, 
een middengroep en een groep achterblijvers 
ontwikkeld, die allen een andere benadering 
nodig hebben. 

Verder blijkt zelforganisatie organisatorisch 
zwarte gaten te creëren en vereist het een 
herdefinitie van de positie van de van staf 
die echt faciliterend moet worden. Ook de 
procedures moeten allemaal herijkt worden nu 
de klassieke structuur grotendeels verdwenen 
is. Het is dus bepaald geen ‘quick fix’, noch voor 
wat betreft de (overgebleven) systemen en 
structuren, noch voor wat betreft de mens bin-
nen de organisatie.

De ontwikkelrichting op dit ogenblik is vooral 
gericht op differentiatie en maatwerk per team. 

Terugkijkend had meer regie en coördinatie 
misschien tot betere resultaten geleid evenals 
meer kaders en meer standaardisatie. Aan de 
andere kant hadden zich dan ongetwijfeld 
weer andere ontwikkelingen voorgedaan, want 
deze processen zijn moeilijk voorspelbaar en 
een organisatie moet voortdurend kunnen 
inspelen op de actualiteit.

“Je moet bereid zijn om te kijken wat in de praktijk 
wel en niet werkt.”

Zelforganisatie heeft enkele duidelijke 
voordelen, zoals empowerment van de cliënt, 
verwanten en medewerkers. Daarnaast geeft 
het duidelijke doelen en kaders en speelt in op 
individuele en lokale behoeftes. Zelforganisatie 
komt ook weer heel dicht bij de oorspronke-
lijke bedoeling van de zorg voor kwetsbare 
mensen.   

“Mijn Leven is onze basis; voor de 
kwaliteit van zorg, het leefklimaat 

van de cliënt, en de ontwikkeling van 
onze professionals.”

MIJN LEVEN: 
EMPOWERMENT VAN CLIËNTEN, 
VERWANTEN EN MEDEWERKERS

Het leven van de cliënt, het goede 
gesprek in de driehoek (cliënt, verwan
ten en medewerkers) en het vormgeven 
hiervan, dat vormt onze basis.
Wij noemen dit: Mijn Leven.

Mijn Leven is meer dan alleen een zorg 
of ontwikkelingsplan van de cliënt of 
een administratief registratiesysteem. 
Het is het hart van ons kwaliteitsbeleid.

Cliënten praten mee, op hun niveau, 
over zaken die er voor hen toe doen. 
Zij bepalen de inhoud van het gesprek, 
samen met verwanten en medewerkers.
Zodat zij oprecht kunnen zeggen, dit is 
Mijn Leven!


