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WIJKFOCUS 

 

 

 

Arbeidsorganisatie:  Vierstroom 

Sector:       Zorg 

Aantal medewerkers: 50-249 medewerkers 

Naam project:     Wijkfocus 

Tijdvak:      1 

Thema:      Slimmer werken, flexibelere arbeidsorganisatie, nieuwe   

        arbeidsverhoudingen 

 

Inleiding 

Vierstroom is een zorginstelling met een breed scala aan diensten op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn, waaronder verpleeghuiszorg, thuiszorg, diëtiek, welzijn, uitleen 

en cursussen op het gebied van gezondheid en ontspanning. Het werkgebied van de 

organisatie omvat de regio Midden-Holland en strekt zich uit van Capelle aan den IJssel 

tot aan Schoonhoven en van Woerden tot aan Zoetermeer.  

 

Achtergrond project 

Eén belangrijk werkveld van Vierstroom is de thuiszorg, waarbinnen het ESF-project 

Wijkfocus is uitgevoerd. ‘‘Het project Wijkfocus is opgestart omdat Vierstroom zich 

geconfronteerd zag met een aantal belangrijke ontwikkelingen in de thuiszorg’’, aldus 

Harry Robberts, programmamanager bij Vierstroom. Allereerst bracht de introductie van 

de marktwerking in de zorg namelijk met zich mee dat de cliënten van Vierstroom zich 

ontwikkelden tot steeds kritischere consumenten die zorg op maat verlangen. De heer 

Robberts: ‘‘Om aan deze wensen tegemoet te komen was het duidelijk dat we de 

dienstverlening van onze organisatie moesten zien te moderniseren’’. Tegelijkertijd speelt 

naast deze marktwerking ook de aankomende vergrijzing een rol, waardoor een krapte op 

de arbeidsmarkt ontstaat, terwijl tegelijkertijd de vraag naar thuiszorg toeneemt. 

 

Inhoud project 

In relatie tot de voornoemde ontwikkelingen beoogde Vierstroom om met het ESF-

project Wijkfocus meerdere vliegen in één klap te slaan.  Een nieuwe manier van werken 

in de thuiszorg moest het werk uitdagender en leuker maken voor het personeel en 

gelijktijdig de kwaliteit van de zorg voor de cliënten verhogen. In het project zijn daarom 

de mogelijkheden voor een wijkgerichte aanpak binnen de thuiszorg onderzocht: 

Vierstroom: 

zorginstelling op het 

gebied van wonen, zorg 

en welzijn. 

Aanleiding project: 

marktwerking en 

vergrijzing in de 

thuiszorg. 



 

BUREAU BARTELS  2 

‘‘Hierbij krijgen thuiszorgmedewerkers binnen een bepaalde wijk meer regie over de 

planning en uitvoering van hun werk en over hun eigen cliëntengroep’’, aldus de heer 

Robberts.  

 

Het project begon met een analyse van de knelpunten die thuiszorgmedewerkers en 

cliënten ervoeren met de ‘oude’ manier van werken. Hieruit kwam onder meer naar voren 

dat cliënten vonden dat ze teveel verschillende medewerkers over de vloer kregen. 

Daarnaast merkten medewerkers op dat de planning niet optimaal was en dat de teams 

binnen het gebied waar ze werkten te groot waren opgezet. Ook vonden ze de variatie in 

taken en de bevoegdheden van hun eigen functie te beperkt: zo was bijvoorbeeld niemand 

binnen het thuiszorgteam betrokken bij de intakegesprekken met nieuwe cliënten. 

 

Aan de hand van deze uitkomsten zijn vervolgens pilots van zelfsturende wijkteams 

gestart in een drietal teams: Reeuwijk Dorp, Reeuwijk Plas en Waarder. Bij de opzet van 

deze wijkteams nieuwe stijl is een zogenoemde ontwerpgroep in het leven geroepen. 

Hierin participeerden onder andere medewerkers uit de drie teams, een klantcoördinator 

en een planner. Daarnaast zijn een interne en een externe klankbordgroep samengesteld. 

Hierin participeerden partijen als de cliëntenraad van Vierstroom en de seniorenraden uit 

de verschillende dorpen. ‘‘Op deze wijze hebben we geprobeerd om vanaf het begin alle 

belanghebbende partijen bij het project te betrekken en aan te sluiten op hun 

verschillende wensen’’, zo vertelt Monnica Rietveld, hoofd P&O bij Vierstroom. 

 

In samenspraak met de verschillende belanghebbenden, vormde een eerste belangrijke 

stap van het project het vaststellen van een nieuw takenpakket voor de teams. De 

belangrijkste verandering daarin was het meer betrekken van medewerkers bij het gehele 

zorgproces (vanaf intake tot eindevaluatie bij uitzorg). Binnen het wijkteam gingen 

thuiszorgmedewerkers bijvoorbeeld steeds vaker zelf de intake van nieuwe cliënten 

uitvoeren. Ook gingen ze meer dan voorheen contact onderhouden met de verschillende 

partijen in de zorgketen: waaronder het contact met de mantelzorger en de huisarts.  

 

Een tweede belangrijke stap van het project bestond eruit dat de wijkteams meer hun 

eigen werk gaan organiseren. Er zijn vier portefeuilles in het team: planning, cliënt en 

markt, middelen en materialen en P&O. Voor iedere portefeuille is een eigen wijkteam-

medewerker gekozen als coördinator/aanspreekpunt: de zogenoemde ‘sterrolhouder’. Bij 

de portefeuille planning bijvoorbeeld maakt een wijkteam onder begeleiding van de 

sterrolhouder zelf een basisrooster van vier weken, waarin het team tot een slimme, 

cliënt- en medewerkersvriendelijke indeling van het werk moet zien te komen. De 
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uitdaging voor de teamleden zat in het eerlijk verdelen van de diensten (gelijke lusten en 

lasten) in het basisrooster. Op basis van hun praktijkervaring zetten ze in de wijk 

efficiënte routes uit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is tevens dat een cliënt zoveel 

mogelijk wordt bezocht door dezelfde thuiszorgmedewerker.  

 

Resultaten  

Het project Wijkfocus heeft positieve resultaten opgeleverd. Een belangrijk resultaat van 

het project is dat de medewerkers uit de pilotteams meer zeggenschap hebben gekregen 

over hun werk, doordat zij zelf als team meer verantwoordelijk zijn gemaakt voor hun 

cliënten en het maken van de roosters. Door deze ontwikkelingen is het werk flexibeler 

geworden omdat collega’s makkelijker onderling zaken kunnen regelen, bijvoorbeeld als 

iemand ziek is. De grotere autonomie over het werk en het feit dat medewerkers het hele 

zorgproces doorlopen in plaats van slechts enkele onderdelen in het proces heeft ervoor 

gezorgd dat medewerkers zich meer betrokken voelen: ‘‘Medewerkers zijn trotser op hun 

werk en de eigen organisatie’’, aldus de heer Robberts. Maria de Goeij, medewerkster 

van team Reeuwijk voegt daaraan toe: “Het mooiste is dat je weer echt weet wie je 

collega’s zijn, waardoor je ook veel makkelijker terug kunt koppelen. De lijnen zijn weer 

korter en je kunt ervaringen delen. We zijn veel meer bezig om met elkaar iets neer te 

zetten en zo goed mogelijke zorg te verlenen. Door de verantwoordelijkheid meer bij de 

teams te leggen kun je ook op resultaten gaan sturen. Als we merken dat we onder de 

norm dreigen te komen, zetten we samen de schouders er onder”. 

 

Naast de hogere tevredenheid onder medewerkers is ook de cliënttevredenheid in de 

wijken waar de pilot heeft plaatsgevonden toegenomen. Bij de cliënt komen minder 

verschillende medewerkers over de vloer en mocht de vaste zorgverlener onverhoopt 

verhinderd zijn dan wordt de cliënt van te voren geïnformeerd over wie de vervanger is of 

op welk tijdstip de vaste medewerker alsnog zal komen. Ook hebben cliënten nu al vanaf 

de intake rechtstreeks contact met de medewerkers van hun eigen wijkteam. “We zien de 

mens weer in zijn totaliteit. Voorheen voerde ieder zijn eigen taken uit en kwamen er 

teveel verschillende mensen bij klanten over de vloer. Die versnippering proberen we nu 

te voorkomen. We kijken weer meer naar de klant, naar hoe hij tevreden is”, aldus 

mevrouw De Goeij. 
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Foto 1: Team Reeuwijk promoot het eigen team 

Een ander positief effect is dat 

medewerkers zelf initiatief nemen 

om promotieacties te verzinnen 

en uit te voeren. Bijvoorbeeld het 

uitdelen van een attentie aan 

mantelzorgers op de dag van de 

mantelzorg en het promoten van 

het eigen team in de zomer-

periode.  

 

Volgens de heer Robberts heeft het project Wijkfocus zelfs al enkele economische 

effecten tot gevolg gehad. Robberts: “Het werk wordt nu efficiënter ingedeeld doordat de 

teams de routes en cliënten zelf beter kennen dan de planners. Zo is door de nieuwe, 

slimmere routes de gemiddelde reistijd gedurende een dienst teruggebracht van 12% tot 

8%”. Daarnaast worden kosten bespaard doordat er minder planners nodig zijn, 

aangezien zij enkel nog de door de teams gemaakte roosters controleren. Voor de drie 

pilotteams is de tijdsbesteding van de planner tussen 2009 en 2010 teruggelopen van 28 

uur naar 4 uur per week. De teams zelf hebben minder tijd nodig voor het plannen dan de 

planner voorheen. In de loop van de tijd zullen steeds meer regeltaken overgedragen 

worden van de manager wonen, welzijn en zorg, de planner en de klantcoördinator aan de 

teams zelf, waardoor verdere kostenbesparingen op regeltaken verwacht worden. 

 

Uitstralingseffecten 

Het project heeft een aantal positieve resultaten voor Vierstroom opgeleverd. Deze 

worden inmiddels verder uitgerold binnen de organisatie. Na de eerste pilotperiode van 

een half jaar is deze werkwijze ook in drie teams in Lansingerland doorgevoerd en later 

twee teams in Bodegraven, een team in Ouderkerk a/d IJssel en in drie teams in 

Zoetermeer. In december 2010 heeft Vierstroom besloten om voor de gehele extramurale 

zorg een transitie te doen naar kleinschalige teams. De eerste stappen daartoe zijn in 

februari 2011 gezet. Voor de zomer van 2011 zal er ook een businesscase aan de directie 

zijn aangeboden voor de intramurale zorg met als thema kleinschalig werken en meer 

regie bij de medewerkers. 

 

Ook extern zijn de resultaten van het project gedeeld. Sinds april 2010 neemt Vierstroom 

deel aan het programma ‘In voor zorg!’. Dit is een initiatief van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en kenniscentrum Vilans om zorgorganisaties 

toekomstbestendig en meer vraaggericht te maken. Daarnaast is de kennis die is opgedaan 
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tot januari 2011 gedeeld via het Van Kleef instituut, een platform voor de zorg, waar 

kennis wordt uitgewisseld met vier andere thuiszorginstellingen in de provincie Zuid-

Holland over het bieden van wijkgerichte thuiszorg.  

 

Met dank aan: 

Harry Robberts, Programmamanager Gezond Thuis, Vierstroom 

Monnica Rietveld, Hoofd P&O, Vierstroom 


