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VOORWOORD 

Dit is het rapport van een door de Bedrijfskundewinkel uitgevoerd onderzoek. De bedrijfskundewinkel 
van de Technische Universtiteit is een door studenten gerund adviesbureau dat op niet-commerciele basis 
startende ondememers helpt bij het oplossen van bedrijfskundige problemen. De opdrachtgever is de 
heer Jos Arts. De heer Arts heeft een eigen organisatie adviesbureau opgericht en heeft de bedrijfskun
dewinkel gevraagd een onderzoek te doen naar zijn eventuele werkgebieden. 
In dit rapport wordt een verslag gedaan van het onderzoek dat door mij in periode van november 1992 
en maart 1993 is voltooid. 

Mijn dank aan de bedrijfskundewinkel voor hun waardevolle assistentie tijdens mijn onderzoek. 

Arnoud Fiolet, april 1993 



SAMENVA'lTING 

In het kader van een opdracht voor de hedrijfskundewinkel van de TU Eindhoven heb ik voor het 
organisatie-adviesbureau ODYS in de periode november 1992 - maart 1993 een onderzoek gedaan naar 
het potentiele werkgebied van de heer Arts, oprichter van ODYS. 
Dit onderzoek had hetrekking op de personeels- en organisatie- problemen binnen de gezondheidszorg 
en de recreatiesector. 
Er is een elftal kwalitatieve open interviews gehouden verdee1d over de recreatiesector (3), bejaardente
huizen (2), gehandicaptenzorg (3), de jeugdhulpverlening (1) en zeHstandige woon- en leefgemeenschap
pen (2). Daarnaast is er nog een hezoek gebracht aan Economisch Instituut voor Midden en Klein 
Bedrijf. 

De problemen, die spelen in de betreffende organisaties, verschillen per categorie en kunnen niet over 
een kam geschoren worden. 

De recreatie sector 

De problemen op personeels en organisatorisch gebied zijn in twee van de drie gevaIlen (Center Pares) 
te herleiden tot een slechte communicatie en heperkt inlevingsvermogen van het hoofdkantoor naar het 
park toe en vice versa. De hoge mate van centralisatie, wat gradueel aan het afnemen is, leidt tot 
conflict en omdat werknemers op park niveau verantwoordelijk worden gesteld waar ze weinig invloed op 
kunnen uitoefenen. 
Externe oplossingen worden in dit verband op parkruveau nooit in de hand genomen, enerzijds door het 
budget anderzijds doordat het hoofdkantoor dit toch centraal beslist. Aileen de grote bureaus komen dan 
sporadisch binnen voor langdurige projecten. 
Op gebied van training (2-3 dagen) in klantgerichtheid en dergelijke heeft Center Pares een groot scala 
aan activiteiten. Ook met mensen van buitenaf. Het derde recreatiepark was een kleiner zeHstandig park 
met weinig middelen om eventuele problemen extern te laten oplossen, naast het feit dat in principe de 
directeur hier al wars van is. 

De bejaardentehuizen 

Ik heb met de directeuren van een tweetal bejaardentehuizen gesproken in de omgeving van Boxtel. De 
problematiek en de eventueel ondersteuning daarvan is op een ander niveau dan van het hiervoor 
beschreven verhaal. De bejaardentehuizen met een 100 tal inwoners hebben de afgelopen jaren vrij 
zeHstandig hun huishouding gevoerd. Door de veranderende wetgeving en de differentiatie in de 
zorgverlening wordt er de laatste tijd meer gefuseerd en samengewerkt. Dit brengt problemen met zich 
mee. Men denke aan een cultuuromslag, aan van hogerhand opgelegde samenwerking en dergelijke. Ook 
bestaat er een tendens voor een zakelijkere aanpak. Dit vereist meer van het middenkader en van de 
overlegstructum binnen het tehuis. De communicatievormen krijgen meer aandacht. Naast deze 
organisatorische aspecten ondergaat ook het vakinhoudelijke aspect een verandering. Door de mondiger 
en steeds veeleisender omgeving wordt van het verplegend personeel en hun groepsleider een opener 
karakter verwacht, wat tegen de nn bestaande , doch veranderende, cultum indruist. Externe oplossingen 
worden vooral gezocht in het geven van cursussen en trainingen. 

Verstandelijk gehandicaptenzorg 

De drie stichtingen waarmee ik gesproken heb hebhen overeenkomstige problemen. Het zijn stichtingen, 
die een aantal jaar terug uit een fusie van kleinere stichtingen zijn ontstaan. Ze hebben dan nu ook een 
hoofdkantoor en daaronder de voorzieningen met hun hoofden. Voorheen waren deze hoofden meester 
op hun voorziening, doch door de centralisatie van beleidsaspecten en de opgelegde samenwerking met 
andere voorzieningen om aan de nieuwe eisen van hedendaagse zorg te voldoen ontstaan er conflict en 
tussen het midden kader en het hoofdkantoor. Deze conflictstof sijpelt door naar de voorziening waar de 
sfeer er niet beter op wordt. Oat dit niet in aIle gevallen opgaat moge duidelijk zijn, echter de problema
tiek speelt zeker. Externe oplossingen worden gezocht in projectmanagement, training en hegeleiding op 
vrij actieve basis. Criteria om Mer tussen" te komen liggen in contacten in het informele circuit. 



Leer· en woongemeenschappen 

Deze twee centra, het Dorp en het Eckartdal, lieten op mij een zeer professionele indruk achter. Het 
dorp heeft een zeer uitgebreide staf en personeelsafdeling die het midden en uitvoerend kader voorzien 
van training en begeleiding. de organisatie is al relatief vergevorderd in het ontwikkelen en uitvoeren van 
een deugdelijk personeelsbeleid. Problemen liggen in de communicatie en verantwoordelijkheden sfeer. 
Externe oplossingen worden vooral gezoeht in het geven van gasttrainingen. In het Eckartdal vinden de 
problemen vooral hun oorsprong in de gebrekkige inter menselijke communicatie en het territorium 
gedrag van medewerkers. De directeur besteedt dan ook veel aandaeht aan het zieht krijgen op elkaars 
boodschappen en het leren van communicatie technieken: vergaderen, slecht nieuws gesprek etc .. en 
creeren van een open( er) organisatie waarin Diet alleen het resultaat telt, doch ook de afstemming met 
anderen. Externe oplossingen liggen in het begeleiden van dit soort processen en het geven van trainin
gen. 

Jeugdhulpverlening 

Deze stichting is net ontstaan nit een tweetal kleinere stichtingen waarbij het fusieproces op vrijwillige 
basis is geschied. De problemen liggen in het onvoldoende hebben van managementcapaciteiten in het 
middenkader, dat een uitgebreidere verantwoordelijkheid heeft gekregen. De fusie is vloeiend verlopen 
en de organisatie heeft een hoge tevredenheidsgraad. Conflicten zijn van persoonlijke aard. Er wordt veel 
op projectbasis gewerkt en externe trainers worden regelmatig binnenshuis gehaald. 
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1. lnleiding 

Naar aanleiding van de onderzoeksopdracht zoals, die werd neergelegd door de heer Arts, oprichter van 
het organisatie-adviesbureau ODYS is in onderling overleg tussen opdracht uitvoerder en opdrachtgever 
de volgende probleemstelling geformuleerd. 

Probleemstelling: 

Welke problemen spelen er op het gebied van personeel & organisatie (1) in het het Midden en Klein 
Bedrijf (2), in de non-profit sector (3), en hoe worden deze problemen opgelost (4)1 

(1): Onder personeel & organisatie problemen worden vooral die problemen verondersteld, die te 
maken hebben met: 

a. vereiste verandering in de organisatiecultuur; 
b. conflicthantering in organisatie tussen verschillende echelons; 
c. samenwerkingsproblemen tussen verschillende afdelingen; 
d. problemen met betrekking tot de communicatie in de organisatie o.a. in de overlegstructuur. 
e. problemen m.b.t. onvoldoende deskundigheid 
f. problemen met individuele managers. 
g. problemen met loopbaanplanning. 

(2): De organisaties in het Midden en Klein Bedrijf, waarop gedoeld wordt, zijn: 

a. industrie: voedings- en genotmiddelenindustrie 
b. recreatiewezen 

(3): De organisaties in de non-profit sector, waarop gedoeld wordt, zijn: 

a. onderwijs: kleuteronderwijs, basisonderwijs, buitengewoon onderwijs; 
b. gezondsheids diensten: algemene en gespecialiseerde 

ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, zwakzinnigeninrichtingen en verpleeghuizen; 
c. maatschappelijke dienstverlening: bejaardentehuizen e.d., kindertehuizen, tehuizen voor 

gehandicapten en maatschappelijke organisaties. 
d. de grootte van de dienstverlenende organisaties is 100 - 150 patienten. Aan het onderwijs 

worden geen specifieke eisen gesteld. 

(4): Worden deze problemen intern of extern opgelost? 

a. indien intern, welke afdeling, welke managers? 
b. indien extern, welke hulp van buitenaf, betaalde of onbetaalde hulp, welke instanties. 
c. is er behoefte aan specialitische deskundigheid 
d. wordt er veel met projectmanagement gewerkt1 
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Het onderzoeksproces 

11 De probleemstelling 

I 
bepaling v.d. informatie 

2 behoefte en gegevensbron. 
16 I einde I I 

is het mogelijk om m.b.v. 
secunda ire gegevens het 

3 probleem op te lossen 
probleem 
voldoende I 

1 5 opgelost 4 bepaling onderzoeksopzet 

I I I I 
vaststellen bepalen bepalen bepalen 
steekproef r-- methode - meetniv. r-- analyse 

5 gegevens methode 
verkrij-

6 ging. 7 8 

I 
9 gegevensverzameling 

confrontatie I 
probleemstelling 10 gegevensverwerking 

1 4 probleemsoplossing 
I 

11 analyse 

I 
interpretatie uitkomsten 

12 analyse, conclusies 

I 
rapportage met oplossing 

13 probleem 

Bron: Leeflang en Beukenkamp, 1980 

Het onderszoeksproces voor de opdracht van ODYS zal nader uitgewerkt worden in de volgende 
paragraaf. 
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1. de probleemsteUing 

ZoaIs in de inleiding. 

2. bepaIiog van informatiebeboeften en gegevensbronnen 

Informatiebehoefte: 

kennis van problemen in non~profit organisaties 
en MKB en hun wijze van oplossen; 

Gegevensbronnen: 

desk research 
managers van de betreffende organisaties 

3. mogelljkbeid tot het oplossen van het probleem met 
secundaire gegevens 

Het probleem is met oplosbaar door middel van slechts secundaire gegevens, aangezien er tot nu toe 
weinig onderzoek naar gedaan is. 

4,5,6,7/;. bepaling onderzoeksopzet etc. 

Het onderzoek zal een exploratief karakter hebben. Voorop staat de identificatie van de problemen en 
de oplossingen daarvoor. 
De opzet is zo'n 15 a 20 persoonlijke enquetes te houden met sleutelfiguren in organisaties nit de 
doelgroep. Deze enquetes zullen volgens de methodiek van het vrije interview verlopen d.w.z. een 
interview met aIs doel zoveel mogelijk informatie verzamelen en de respondent daarin zo min mogelijk te 
bemvloeden. De interviewer werkt met een checklist op grond waarvan hij richting geeft aan het gesprek. 
De methode van analyse zal zijn persoonlijke interpretatie van de gegevens m.b.t. problematieken in de 
verschillende non-profit organisaties en MKB'en. 

9 en verdere. 

Op de volgende stappen kan nog niet op vooruit gekeken worden. 
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2. DE VERSLAGEN 

2.1 Recreatie 

Center Pares Kempervennen 

Interview met dhr. A. de Leeuw 

Dhr. A de Leeuw (39) is General Manager van Center Pares de Kempervennen en heeft een uitgebreide 
intemationale horeca achtergrond. 
Deze Center Pares heeft 650 bungalows in de verhuur. De bezetting op jaarbasis bedraagt rond de 95%. 

Doelstelliog van de organisatie 

De doolstelling van een Center Pares park is allereerst om de Gasten een unique short break te geven. 
Een doolstelling van kwalitatieve aard. Gasten mooten het zeer naar hun zin hebben gehad tijdens hun 
verblijf en op basis daarvan terug willen komen. De tevredenheid wordt gemeten met enquetes. 

Daarnaast zijn er ook financiele doolstellingen voor wat betreft de omzet tijdens het verblijf van de 
Gasten, gerekend naar besteding per overnachting per gast. 

De General Manager is verantwoordelijk voor het bereiken van deze doolstellingen. 

De bezetting van het park wordt geregeld in het hoofdkantoor waar centraal de bookingen worden 
genoteerd. Het hoofdkantoor is ook verantwoordelijk voor de landelijke reclame. 

De organisatie 

De Gast staat voorop. 
Het park is opgedeeld in drie profit centers te weten de Horeca, de Detail en de Verblijfsrecreatie. 
Ondersteunend zijn drie stafafdelingen, de civiele dienst verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van 
het park, de afdeling personeelszaken verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid en de 
afdeling administratie. 

De Center Pares organisatie in zijn totaliteit bestaat dit jaar 25 jaar. De organisatie was zeer centralis
tisch ingesteld. Door de sterke groei van Center Pares in de eerste 20 jaar van zijn bestaan, zijn de 
beheersingsprocessen van communicatie, budgetten en procedures slecht onderhouden waardoor nu in 
een stagnerende markt dit soort gebreken naar boven komen. 

De overlegstructuur 

Wekelijks overleg met het management team (zie organogram) zowel voor lange en korte termijn zaken. 
De terugkoppeling naar het middenkader vindt over het algemeen ook wekelijks plaats. Op lager niveau 
minder frequent doch wei regelmatig overleg. Overleg ook via informele kanalen. 

Met het hoofdkantoor heeft de GM vier wekelijks overleg over de voortgang van het park. De managers 
van het management team hebben 1 * in de 8 weken overleg met de vakspecialisten van het hoofdkan
toor en hun collega's van andere parken. 
Problemen binnen deze overlegstructuur liggen vooral in de communicatie sfeer. 
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De communicatie tussen het hoofdkantoor en de parken is gebrekkig door een gebrek aan inlevingsver
mogen over de gang van zaken binnen een park. 
Op park niveau bestaat bij het management team dat ze de werknemers goed aanvoelen in hun wensen. 
De sfeer op het park is informeel en men spreekt elkaar van hoog tot laag met de voomaam aan. De 
toegankelijkheid naar de directie toe is groot (]age drempeI, open voordeur). 

ScboUng 

Scholing c.q. orientering van nieuw personeel wordt per 1 april aanstaande gedaan op het de Center 
Pares Trainings Center op de Kempervennen. Deze mensen krijgen een complete orientatie over Center 
Pares en het Center Pares gevoel. In het verleden gebeurde dit ad hoc op het parc zelf. 

Management cursussen, functioneringsgesprekken etc .. zullen ook in dit trainingscentrnm gegeven worden 
voor de mensen nit de gehele organisatie. 

Samenwerldng 

De samenwerking tussen de afdeliog is problematisch aangezien er een vorm van concurrentie is/was. In 
het verleden werden de profit centers apart beoordeeld door het hoofdkantoor op hun omzet en 
winstgevendheid. Ze concurreerden dus met elkaar op een park. Sinds enige tijd is dit afgeschaft en 
wordt het park als totaliteit beoordeeld. De concurrentie-sfeer is er minder op geworden doch nog steeds 
weI aanwezig. 

Deskundigheid 

Er is op het hoofdkantoor een afdeling Human Resources en een opieidingscentrum voor scholing en 
training. Er wordt voor selectie van personeel soms gebruik gemaakt van GITP een wervingsbureau. Ook 
is MacKinsey eens geraadpleegd een aantal jaar geleden voor organisatorische problemen. Op park 
niveau, echter, is er voldoende deskundigheid met als terugvalsbasis het hoofdkantoor aanwezig voor de 
dagelijkse gang van zaken. 

Op park niveau wordt dan ook zelden een organisatie-advies bureau ingeschakeld, ook omdat het budget
technisch met te verwezenlijken is. 

Personeelsbeleid 

Center Pares probeert een flexibel personeelsbeleid te hebben met inzetbaarheid van werknemers op 
meerdere plaatsen. De planning is bier het grootste struikelblok. 

Persooolijke conflicten 

Er zijn geen onoverkomelijke personele problemen geweest in de afgelopen drie jaar. Problemen worden 
vrijwel altijd uitgepraat. De sfeer op het park is relaxed (vakantie) en dat beinvloedt de werksfeer ook 
positief. 
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Center Pares Vennebos 

Interview met dhr. M. Voets 

Dhr. M. Voets is hoofd afdeliog Personeelszaken. Zijn primaire verantwoordelijkheid is zorgen voor een 
optimale personeelsbezetting. Instroom - uitstroom van personeel, belangenbehartiging, onderzoek naar 
werk belasting en dergelijke behoren tot de secundaire verantwoordelijkheden. 

Doelstelling van de organisatie 

De doelstelling van een Center Pares park is allereerst om de Gasten een unique short break te geven. 
Een doelstelling van kwalitatieve aard. Gasten moeten het zeer naar hun zin hebben gehad tijdens hun 
verblijf en op basis daarvan terug willen komen. De tevredenheid wordt gemeten met enquetes. 

Daarnaast zijn er ook fmanciele doelstellingen voor wat betreft de omzet tijdens het verblijf van de 
Gasten, gerekend naar besteding per overnachting per gast. 

De bezetting van het park wordt geregeId in het hoofdkantoor waar centraal de boekingen worden 
genoteerd. Het hoofdkantoor is ook verantwoordelijk voor de landelijke reelame. 

De general manager is verantwoordelijk voor het bereiken van deze doelstellingen. 

De organisatie 

De Gast staat voorop. 

Het park is opgedeeld in drie profit centers te weten de Horeca, de Detail en de Verblijfsrecreatie. 
Ondersteunend zijn drie stafafdelingen, de civiele dienst verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van 
het park, de afdeling personeelszaken verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de afdeling 
administratie. 

De Center Pares organisatie in zijn totaliteit bestaat dit jaar 25 jaar. De organisatie is zeer centralistisch 
ingesteld. Door de sterke groei van Center Pares in de eerste 20 jaar van zijn bestaan, zijn de beheer
singsprocessen van communicatie, budgetten en procedures slecht onderhouden waardoor nu in een 
stagnerende markt dit soort gebreken naar boven komen. 

De overlegstructuur 

Wekelijks overleg met het management team (zie organogram) zowel voor lange en korte termijn zaken. 
De terugkoppeling naar het middenkader vindt over het algemeen ook wekelijks plaats. Op lager niveau 
Minder frequent doch weI regelmatig overleg. Overleg ook via informele kanalen. 

Met het hoofdkantoor heeft de GM vier wekelijks overleg over de voortgang van het park. De managers 
van het management team hebben 1 * in de 8 weken overleg met de vakspecialisten van het hoofdkan
toor en hun collega's van andere parken. 

Problemen binnen deze overlegstructuur Jiggen vooral in de communicatie sfeer. De communicatie tussen 
het hoofdkantoor en de parken is gebrekkig door een gebrek aan inlevingsvermogen over de gang van 
zaken binnen een park. 
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Er is sprake van een toegenomen druk op de leden van het management team. Aan de ene kant vraagt 
de dienstverlening en de coordinatie daarvan een hoop tijd aan de andere kant wi! het hoofdkantoor 
gericht op de hoogte blijven. De dienstverlening krijgt uiteraard voorrang wat de onderlinge communica
tie niet bevordert. 

Op parkniveau is de informele overlegstructuur echter groter dan de formele overlegstructuur. Dit 
resulteert in grote spreiding van kennis van andermans zaken doch niet in geriehte taakgehonden 
actiepunten en dat schort er af en toe aan. 

Open communicatielijnen via het midden kader worden door dit midden kader als bedreigend ervaren 
(laag niveau medewerker) en dus worden ideeen van onderaf niet gerealiseerd. 

P&O 

De sturing en begeleiding van de veranderingsprocessen binnen de organisatie moet gebeuren door het 
management team en P & O. Het sturen van die processen gaat goed door het vakbekwame manage
ment team doeh het begeleiden van die processen door P & 0 schiet er bij in door onderbezetting 
binnen deze afdeling. Het primaire belang ligt toch bij de optimale personeels bezetting. 

Het Center Pares gevoel begint bij de selectie van je werknemers: open-minded, extravert, mondig en 
gezellig, die opgeleid worden met 1 focus namelijk; de Gast heeft altijd gelijk. 

Samenwerking 

De verschillende culturen binnen de drie profit centers botsen aI. De horeca mens is anders dan de 
detaillist en weer anders dan de gymleraar. Neem dit naast het feit dat ze elkaar in de praktijk nog 
steeds beconcurreren. Onderling wordt er moeilijk gecommuniceerd door deze problemen. De Gast 
merkt hier niks van. 

Schollng 

Scholing c.q. orientering van nieuw personeel wordt per 1 april aanstaande gedaan op het de Center 
Pares university op de Kempervennen. Deze mensen krijgen een complete orientatie over Center Pares 
en het Center Pares gevoel. In het verleden gebeurde dit ad hoc op het parc zelf. 
Management cursussen, functioneringsgesprekken etc.. zullen ook in dit trainingscentrum gegeven worden 
voor de mensen oit de gehele organisatie. 

Deskundigheid 

Er is op het hoofdkantoor een afdeling Human Resources en een opleidingscentrum voor seholing en 
training. Er wordt veel gemvesteerd in seholing en training omdat het niveau van de werknemer in het 
middenkader slechts mho is. 

Externe oplossingen 

De Center Pares organisatie is voor organisatie-adviesbureaus, procesbegeleiding, zeer gesloten helemaal 
op park niveau. Eehter, voor trainingen wordt relatief veel gebruik gemaakt van exteme deskundigen. 
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Vakantiepark 't Wolfsven 

Interview met dhr. R. Lageman 

Dhr Lageman heeft oon hoteljhoreca achtergrond en is sinds 1967 beherend manager van 't Wolfsven. 

Doelstelling van de organisatie 

De organisatie heeft als doelstelling de rendabiliteit van het park te verhogen en de continuiteit te 
waarborgen. 

De organisatie- en overiegstructnDr 

De beherend manager heeft 5 afdelingen onder zich te welen: 

T_men Receplie 

HH Ie zwIeider Sn:c. 1 rec !eider 

4medew. 4medew. 

los personeel los personeel 

De beherend manager gooft direct leiding aan Zwembad, Receptie en Recreatie en indireet aan Horeca 
en Terreinen. De Hoofd Technische Dienst en Hoofd Horeca overleggen twee-wekelijks met de 
heherend manager. 
De HTD en de HH hebben maandelijks overleg met hun achterban. Eens per kwartaal is er oon meeting 
met het gehele personool. 

De organisatie is in hoge mate gedecentraliseerd waarbij zelf werkzaamheid en het nemen van 
verantwoordelijkheden hoog in het vaandel staat. 

De informatiestroom is echter gebaseerd op het informele overlegcircuit door de korte lijnen en de 
kleinschaligheid van de organisatie. 

Samenwerking & Conmcten 

Door de kleinschaligheid van de organisatie en een sterk wij gevoel binnen de organisatie is de 
samenwerking en werksfeer goed te noemen. 't Wolfsven heeft bijna geen personeelsverloop gehad de 
afgelopen jaren wat ook duidt goede onderlinge verhoudingen en weinig conflicten. De conflicten, die er 
zijn, worden in de teambespreking uitgepraat. 

Scholing 

Scholing geheurt alleen op basis van externe trainingsessies. Eehter, de ervaringen van het personeel met 
de laatste paar sessies waren niet eeht positief. Deze trainingen waren gericht op het klantgericht 
handelen van de medewerkers. (Bureau Interselling) 

Exteme oplossingen. 

Op de exteme trainingen en gastcolleges op hun eigen aanvraag wordt er per definitie geen gebruik 
gemaakt van externe bureaus. 
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2.2 De bejaardenzorg 

Bejaardeohuis de Lindelust 

Interview met dbI'. Van Asten 

Taak en Fuuctie 

Dhr. van Asten is al enige jaren a1gemeen directeur van het verpleegtehuis De Lindelust. Het verpleegte
huis heeft 105 inwonende patienten. Deze patienten zijn bejaarden, gedesorienteerd in plaats en tijd. 
De Lindelust is een streekgebonden bejaardentehuis voor lOwel de aanwas van haar personeel als haar 
patienten, omgeving Den Bosch & Boxte!. 
De heer van Asten ziet zijn persoonlijke taak, intern, in het coachen en begeleiden van het continue 
veranderingsproces. 
Extern, ziet hij een taak weggelegd om tot een afstemming van het vraag en aanbod van zorg te komen 
in samenspraak met ovenge lOrgverleners. 

Doelstelling van de organisatie 

De doolstelling van de organisatie is om aan de ene kant een zo good mogelijke zorg te verlenen aan de 
inwonende mensen. Aan de andere kant heeft de organisatie sedert enige jaren een dagbehandelingscen
trum en probeert ook op die manier in te spelen op vraag naar zorg in de omgeving. 

Organisatiestructuur 

De Lindelust heeft eeo platte organisatie. Dhr. van Asten is voorzitter van het management (beleids) 
team, dat bestaat nit aIle afdelingshoofden. 
Er zijn 11 afdelingshoofden, 8 daarvan direct gerelateerd aan de lOrgverlening en 3 ondersteunende 
afdelingshoofden (civiele dienst, P & 0, Activiteiten). 
De 8 "zorg" afdelingsboofden leiden een zogenaamde huiskamer bestaande uit 12 - 15 patienten en een 
begeleidingsteam. De samenstelling van deze huiskamers wordt lo vast mogelijk gehouden. 
V oor elke patient wordt een individueel lOrgplan samengesteld door het begeleidingsteam bestaande uit 
de vereiste specialisaties. 

Ovcrlegstructuul' 

In het verleden werd er vooral ad hoc vergaderd met aIle aandacht op korte termijn aandachtspunten. 
Sedert enige tijd is die stijl van vergaderen verlaten en probeert het management team korte en lange 
termijn zaken te scheiden. Beleidsuitvoerende zaken worden wekelijks besproken. Ben maal per maand is 
er een beleidsuitstippelend overleg. De afdelingshoofden hebben op hun beurt weer regelmatig overleg 
met hun achterban. 
Er is tevens sprake van agendapunt bewaking op de managementteam vergadering. 

Wetgeving 

Er bestaat grote mate van onduidelijkheid voor wat betreft de gevolgen van de nieuwe stelselherziening. 
Het is evident dat de vraag naar zorg tooneemt en de middelen/voorzieningen gelijk blijven lo niet 
achteruit gaan. 

Oat betekent dat er keuzes gedaan moeten in de wijze en de hoeveelheid van zorgaanbieding. Bijvoor
beeld integratie van de thuiszorg. 
De afstemming van vraag en aanbod wordt regionaal gecoOrdineerd. Er vindt differentiatie plaats in de 
zorgverlening. 
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Personeei 

De gezondheidszorg in zijn aJgemeen moet een opener karakter krijgen. Andere experts en familie 
moeten meer invloed hebben op de zorg, die aan de patienten gegeven wordt. 
De Lindelust probeert dit te bewerkstelligen. De wissel, die dit trekt op het personeel, is een grote. Er 
wordt een mentaliteit/ attitudeverandering gevraagd. Van een defensieve nik weet het beter" houding 
wordt een open "laten we samenwerken" houding verwacht. 
De Validation theorie, die zich debt op de beleving van patienten, wordt bier bij als richtlijn gebruikt. 

Tegelijkertijd is ook de inhoud van de functioneringsgesprekken veranderd. Ook bier is de beleving het 
centrale thema geworden. 

Uiteraard is de invoering van de validation theode een langzaam continue proces, dat de constante 
aandacht vergt van het beleidsteam. Behter het begint zijn vruehten af te werpen. 
Van een medisch-technische begeleiding wordt er overgegaan naar een medisch-sociaal-psychologische 
begeleiding. 

Samenwerking 

Door de kleinschaligheid van de organisatie is de machtsafstand zeer beperkt. Bovendien, het feit, dat de 
afdelingshoofden naast beleidmakers in het management team ook beleidsnitvoerders zijn, schept een 
breder draagvlak voor beslissingen. Daarnaast zorgt het voor een reductie in de overhead. 
Aan de invoering van de Validation methode lag een Iangdurig proces van het formuleren van de 
doelstellingen aan vooraf. Door de hele organisatie is over deze problematiek nagedacht en gesproken. 

De samenwerking tussen afdelingen krijgt langzamerhand een opener en klantgerichter karakter. Het Wij 
tegen Zij gevoel is aan het verdwijnen. 

Dhr. van Asten is ervan van overtuigd dat de kwaliteit van zorgverlening afhangt van de mate van 
samenwerking. 

Deskundigheid 

Theoretisch ondedegde mensen zijn de P & 0 functionaris en hijzelf. Behler, dat vindt hij Minder 
belangrijk dan het creeren van bet "wij doen het samen gevoel". 
Extern advies voor o.a. scholing training haall bij in bij SAMIVOS, het NZF consult omdat daar van 
oudsher contacten mee bestaan. Verder zijn de informele contacten van doorslaggevend belang bij de 
nitbesteding aan derden. 
Jaarlijks wordt er een bedrag gereserveerd voor scholing en dergelijke. 
De validation methode is ook vanuit externe bronnen geleerd. 

Persoonlijke problemen 

Bij de verandering van methodiek ontstonden problem en in de 
overgang van voorbereidingsfase naar de implementatiefase. 
Er wordt geprobeerd gezamenlijk een oplossing te vinden, als die met gevonden wordt en er geen andere 
werkbare alternatieven zijn, is afscheid op zijn plaats. 

Loopbaanplanning 

De Lindelust bezigt niteraard Human Resource Management. Dat wit zeggen de mens is haar kapitaal. 
Door een samengevoel te creeren, zicb in te leven in de belevingswereld van de individuele werknemer. 
en de employee een combinatie van functies uit te laten voeren (wanneer mogelijk) streett de organisatie 
naar een betrokken medewerker. 
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Bovendien kan het combineren van functies de overhead verminderen. 
De organisatie heeft een dalend en Iaag verloop van medewerkers en graad van ziekteverzuim wat op 
zich weer een bevestiging is van het gevoerde beleid. 

ProJecten 

Er wordt incidenteel projectsgewijs gewerkt op vooral verzorgingstechnisch gebied. De projectgroep 
bestaat dan uit de verschillende disciplines. 
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Bejaardenhuis de Beemden 

Interview met dhr. Dortmans 

Taak en Funede 

Dhr. Dortmans is zijn hele leven wer~am geweest in de gezondbeidszorg en sinds oon jaar of vijf 
directeur van bejaardentehuis De Beemden, dat zo'n 86 inwonende patienten hooft. 
De taak van dhr. Dortmans is personeels, financieel en algemeen management. De organisatie is te klein 
om aparte functionarissen aan te nemen voor deze specialisaties. 

OrganisadedoelsteUing 

Doelstelling van de organisatie is om een zo goed en compleet mogelijke zorg aan te bieden aan de 
inwonende en bezoekende gasten van het tehuis. 

Organisadestruetuur 

Het organogram van de organisatie is a1s voigt: 
Bovenaan staat het bestuur met invloed van de bewonerscommisie en de ondernemingsraad. Daaronder 
vindt men de directeur. De directeur gooft leiding aan vier afdelingshoofden te weten huishouding, 
vooding, zorg, ondersteunende dienst. Onder de afdeling zorg valt ook activiteiten en zorgbeheer. 

De organisatie is de laatste jaren langzaam gereorganiseerd. de afdelingen zorg en voeding zijn 
efficienter gaan werken. De afdeling huishouding is vanwege personele karakteristieken nog even 
aehtergebleven, docb zal weldra ook beginnen met een kleine geleidelijke reorganisatie. 

De structuur van de organisatie wordt voortdurend aangepast om te komen tot een zo plat mogelijke 
organisatie. Decentralisering van bevoogdhedeu en budgetten om te komen tot autonome afdelingen. 

Overlegstruetuur 

Er zijn verschillende overlegstructuren. De bestuuursvergadering is er 1 maal per maand. Het discipline 
overleg (afdelingshoofden + directeur) gebeurt 1 maal per 2 weken (zowel beleidsuitvoorend en 
uitstippelend), Het hoofdenoverleg is 1 maal per twee weken. Daarnaast hebben de afdelingshoofden een 
aantal keer per jaar terugkoppeling met hun acbterban . Tevens wordt de bewoners + famille moge
lijkheden gegeven om hun zegje te doen m.b.t. het leetklimaat in het tehuis. 

De vergaderingen mooten oon agenda hebben. 

Wetge"ring 

De financieringsstroom van de Boomden zal per 1994 van WVC en A WBZ afkomen i.p.v. de overheid 
via provincie en gemeente. 
WVC zal het woonbudget verzorgen terwijl de A WBZ het budget voor de zorg levert. De verandering zit 
in het feit, dat het budget per begin van het jaar bekend en besehikbaar wordt terwiji dat nu pas 
halverwege het jaar is. 

De wetgeving zal samenwerking tossen met andere tehuizen bevorderen. Op directieniveau is samenwer
king good mogelijk m.b.t. personeelsuitleen, inkoop etc. Op bestuursniveau ligt dit wat moeilljker, 
culturele verschillen liggen hieraan ten grondslag. Specialisatie in dienstverlening in de regio staat hem 
voor ogen. 
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Contlicten tussen afdelingen 

De knelpunten komen voort uit aan gebrek aan personeeL De spanning komt voort uit de wens van 
verzorgers om betere zorg te verlenen dan er met de beschikbare middelen mogelijk is. 
Zeker indien er absenties zijn door ziekte en dergelijke. 

Deskundigheid 

Er wordt geprobeerd de benodigde deskundigheid structureel in buis te bebben. De kenken en 
huishouding hebben genoeg kennis / expertise in buis. 
De decentralisatie brengt ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor de budgethouders. 
Daarin worden ze dan gescboold: fmanciele kennis. 

Scholing 

Cursussen via de bekende instituten. Bijscholing ook via de medisch adviseur. Via het opleidingsinstituut 
de Vlasakker, bijscholing in de Dietiek, bijscboling voor activiteitenbegeleider, scholing voor de 
vrijwilligers (NSOB?). 
Verder zijn op aanvraag specifieke mogelijkheden voor scboling mogelijk. 
Er is een behoefte om bet functioneringsgesprek goed getraind te krijgen door de hele organisatie. 
Beleving in het werk moet hierbij centraal staan. 

Samenwerking 

Het afdelingsoverleg verloopt goed sinds er een extra afdeling is gecreeerd d.m.v. splitsing. Het bestaat 
nu uit vijf mensen i.p.v. drie wat de manier van vergaderen (agenda, serieuzer) 
Op basis van argumenten en wederzijds respect wordt er vergaderd. Zakelijk goed met elkaar omgaan en 
toch een pilsje kunnen drinken. 

Projecten 

Er wordt redelijk veel met projecten gewerkt. Projectmatige kennis is aanwezig. 
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2.3. Zorg voor verstandeliJke gehandJcapten 

Stichting WODAGG 

Intemew met mevr. van de Meulengraaf 

Fuuctie en Taak 

Hoofd Personeelszaken 
Uitvoerend personeelsbeleid, mede-beleidsverantwoordelijk personeels en sociaal beleid, leidinggevend 
aan 3 per. op P & 0 afdeling. 

Doelstellingen van de organisatie 

Zorg voor de verstandelijke gehandicapten in de regio. Eigenlijk wordt dit nog ruimer opgevat aangezien 
aIle mensen, met een verstandelijk handicap of famille kunnen aankloppen bij de Wodagg. 

Organisatiestructunr . 

Een tweehoofdige directie, een algemeen directeur en een "zorg" directeur die beide leidinggeven aan 
een groep van 14 hoof den van voorzieningen. Op elke voorziening geeft het hoofd leiding aan zijn 
medewerkers. Oit wordt ondersteund door drie stafdiensten te weten P & 0, Administratie en de 
Gedragswetenschappers. 
Een platte structuur waarin binnenkort een wijziging kan optreden: onderzoek is no gaande om de 
communicatie en efficientie binnen de organisatie beter te laten verlopen eventueel door een structuur 
wijziging. 

Overlegstructuur 

1 mw per maand is een hoofdenoverleg met directie en hoof den en P & 0 als stafaanvulling. Oeze 17 
mensen evalueren, informeren en beslissen over de gang van zaken binnen de Wodagg. 
Oat, dit niet de meest efficiente mamer is, moge duidelijk zijn. Het in gang zijnde onderzoek moet dit 
dan ook verbeteren, eventueel door een extra kader in te bouwen. 

Veranderende Wetgeving 

Naar aanleiding van de veranderende wetgeving by. m.b.t. ziekteverzuim of werktijdenbesloit worden 
projecten opgericbt, die de consequenties en oplossingen moeten aandragen voor de organisatie. Oeze 
projecten worden zowel intern als extern begeleid afbankelijk van de expertise in buis en de wense
lijkheid om deze te gebruiken. 
De voorstellen van deze commissie kunnen op bezwaren stuiten van sommige hoofden, omdat deze hun 
voorziening als "eigen gebied" bescbouwen en verandering als en bedreiging zien 

Samenwerking 

Afhankelijk van de oorsprong van de voorziening ( wodagg is ontstaan oit drie kleiner stichtingen) en van 
de afstand tussen de verscbillende voorziening meer of minder intensief. 

Scboling 

Er wordt gebruik gemaakt van de hogescholen in de buurt voor module - gewijze training (SOAB). 
Er worden ook intern studiegroepen opgezet zoats studiegroep "probleemgedrag" en een leergroep 
praktijkbegeleiding. 
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Verder is er een "managementontwikkelings" project gaande dat de deskundigheid moet bevorderen op 
voorzieningniveau met het 008 op de functie subhoofd .. 

ConDicten 

Tussen hoofden en directie & staf kunnen spanningen voordoen, die te maken hebben met het 
doorvoeren van veranderingen. De vertaling van die veranderingen naar de werkvloer kan ook spannin
gen geven. Neem functiedifferentiatie waar voorheen gelijken nu een ander takenpakket krijgen. Dit kan 
leiden tot intolerantie en een slechtere sfeer binnen de voorziening met eventuele escalatie. 

Om dit tegen te gaan wordt er bijvoorbeeld communicatie training gegeven door externe bureaus en 
indien nodigfgeweust individuele begeleiding door een psycholoog of organisatie adviseur. 

Deskundigheid, externe oplossingen en projectmanagement 

Afhankelijk van de kennis in de organisatie, de wenselijkheid om die kennis te gebruiken en de grootte 
van het project wordt er een extern bureau ingeschakeld 
Criteria voor selectie: 

1. informele contacten 
2. bekendheid met de gezondheidszorgproblematieken 
3. nieuwe mensen hebben soms verfrissende ideeen 

Leidinggeven 

Stijl van leidinggeven hangt af van het hoofd doch voornamelijk het consensus model. 

Loopbaanplanoiog 

Ondergeschoven kindje, Ad hoc rulling op het moment. 

Management-coaching 

Op hoofdenniveau vooral door P & 0, op medewerkerniveau door externe deskundigen als P & 0 niet 
acceptabel/geloofwaardig is. 

Latente behoeften 

Kennis over teambuilding structureel in huis hebben om dit op voorzieningen niveau toe te kunnen 
passen. 
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Interview met Boord P & 0 
in stichting voor zorg aan verstandelijk gehandicapten. 

Functie en Taak 

Hoofd P & 0 
Advies en staffunctionaris naar alle kaders voomamelijk directie. De aanwezige personeelsfunctionaris is 
meer op het middenkader en uitvoerend kader gericht. 

Organisatiedoelstellingen 

Een zo goed mogelijke zorg verlenen aan de verstandelijke gehandicapten in de regio. Dit zowel via de 
traditionele methoden alswel het ontwikkelen van nieuwe methoden. 
Er zijn mogelijkheden voor dagopvang, wonen alswel gezinsvervangende tehuizen en dit op een zo 
zelfstandige manier voor de bewoner / gast. 
Zorg op maat is een van de aandacbtspunten van de stichting en dat vereist een flexibelere organisatie en 
nieuwe methodes om zo goed mogelijk op nieuwe ontwikkelingen in te springen. 
Nieuwe vormen van zorg zijn video begeleiding, een logeerhuis, specifieke thuishulp. Er is een tendens 
naar arbeidsmatig werken en kleinschalig opereren. Deze nieuwe vormen zijn gedeeltelijk te danken aan 
de initiatieven en klachten van de ouders. 
Zorg gericht op normalisatie, integratie en emancipatie. 

Organisatiestructuur 

2 directeuren 

- Stafafdeling Zorg 

GVT DVO KDV - Stafafdeling P & 0 

- Stafafdeling Financien 

Elk instituut heeft een hoofd en adjunct-hoofd. Daaronder zijn de groepsleiders verantwoordelijk voor 
het uitvoerend werk met steun van de artsenjtherapeuten vanuit de staf. Daarnaast is er wat civiel en 
administratief personeel oJ.v. het hoofd. 

Overlegstructuur 

Overleg over zorginhoudelijke zaken op voorziening niveau eenmaal per 14 dagen met hoofd, groepslei
ders en stafafdeling zorg. Groot werkoverleg is er 1 * per maand over organisatorische/beleidszaken 
binnen een voorziening. 

Overleg tussen hoofden 1 maal per maand ter informatie van nieuwe ontwikkelingen en acties. In 
conclaaf met de directie en eventueel staf gaan de hoofden ook 1 * per maand. 

Ook is er maandelijks sectoroverleg tussen de KDV's,DVO's en GVT's onderling, die elk 1 vertegen
woordiger hebben in het management team. Dit management team bestaat dus uit de directeuren, de 
stafhoofden en de vertegenwoordigers uit de sectoren. Zij bepalen bet beleid. 
Het bestuur stelt zich op als Raad van Commissarissen model en vergadert maandelijks met directie en 
stafhoofden. Tevens is er een OR en Ouderraad. 
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De beslis- en communicatie lijnen zijn lang wat een snelle besluitvorming niet ten goede komt. Br is nu 
ook een organisatie-veranderingsproces aan de gang waarvan de uitkomsten nog niet duidelijk zijn. 

De hoofden stellen apart een zorgplan op, waarop het budget bepaald wordt. De hoof den krijgen inzicht 
in elkaars plannen en budgetten. 

Samenwerking 

Vroeger was samenwerking voomamelijk zorggericht. Nu wordt er van de voorzieningen meer zorg 
verwacht met minder mime budgetten en wordt er langzamerhand ook op organisatorische aspecten 
samengewerkt. De muren, die russen de instituten bestonden worden stukje bij beetje geslecht. 

De terugtredende overheid en de vraag naar zorg op maat stellen aan de directie en hoofden nieuwe 
eisen, die niet altijd ingevuld kunnen worden. Vandaar het organisatieverbeteringstraject. 

Scholing 

De scholing van het personeel gebeurd nu voornamelijk op Ad hoc basis, doch dit moet veranderen 
zodra de organisatie is geherstructureerd. 
Er is onderzoek gaande naar de behoefte aan deskundigheid binnen de voorzieningen en het hoofdkan
toor. Welke ontwikkelingen zijn er gaande en welke mogelijkheden zijn er op onderwijsgebied. 
Stapsgewijze beleidsontwikkeling is dus bezig. 
De deregulerende overheid speelt hierbij ook belangrijke rol door meer mimte te scheppen voor eigen 
beleid. 
Regionale samenwerking komt ook op. 
Management scholing vooral m.b.t beleidsjbeheerszaken 

Confticten 

* op voomeningenniveau zijn mensen intensief met elkaar bezig en dus rijp voor conflicten 

* conflicten tussen directie en hoofden over beleid en de vertaling daarvan naar uitvoerend niveau. 

Bron van conflicten is de onderlinge communicatie door een hoge mate van decentralisatie en de lange 
comm. lijnen. 
Oplossingen door P & 0 in overleg of indien nodig door inschakeling van exteme bureaus. 

Deskundigheid & Externe oplossingen 

Trainingen en grote projecten worden verzorgd door externe bureaus indien kennis niet aanwezig is. 
Trainingen m.b.t. zorgtechnische aspecten. 
Het organisatieverbeteringstraject wordt begeleld door een tweetal deskundigen van buiten. Er wordt vee! 
op projectbasis gewerkt waarvoor de kennis ook binnenshuis is. 
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Sticbtiog Jan Baptist 

Interview met M. Rutgers 

Functie en Taak 

Mevr. Rutgers is net aangesteld als adjunct directeur met a1s bedooling" de huidige directeur per 
september 1993 te vervangeu. 
De directeur's taak bestaat uit het leidioggeven aan de stichting door enerzijds de hoofden en de 
staffunctionarissen en anderzijds ontwikkelingen initieren op beleids-, zorg-, en financiele wen. 
Ook moet de directeur tussenpersoon zijn voor de werkvloer enerzijds en het bestuur en de omgeving 
anderzijds. 

Organisatiedoelstellingen 

Het verlenen van een zo goed mogelijke zorg aan verstandelijk gehandicapten in de regio Heuvelland. 
Dienstverlenend aan de gehandicapten zelf en hun directe omgeving. 

Organisatiestructuuf 

Structuur overeenkomstig schema, zie bijlage. 

Overlegstructuur 

'" Bestuursvergadering met directie 
'" Stafoverleg: directie, stafhoofden en SPD hoofd per 14 dagen 
'" maandelijks hoofdenoverleg met directie 
'" ouderraad tweemaandelijks 
'" werkoverleg directeur-individueel hoofd maandelijks 

Veranderende wetgeving 

De stichting krijg! meer vrijbeid over de a1Jocatie van bet budget. Dat betekent steeds meer zorg op 
maat. 
De ideeen moeten van onderaf, naast beleid vanuit de stichting, komen met betrekking tot bet benutten 
van de mogelijkheden, die er zijn. 
Samenwerking tussen regionale instituten wordt door de wetgeving bevorderd. 
Het hoofd wordt steeds meer manager en moet daar dus ook voor worden opgeleid en toegerust. 

Samenwerkiog 

Formele samenwerking aanwezig door de clusterverbanden. 
Informeel en functioneel beerst er ook in meeste gevallen een goede samenwerking. 
Voorzieningen met dezelfde functie werken meer met elkaar samen. 

Scholing 

Er is een stuurgroep, die waarschijnlijk met een opleidingsplan naar voren komt. Opleidingen tot nu toe 
ad hoc basis. 
Het midden kader za1 opgeleid mooten worden voor de nieuwe eiseo, die aan ze gesteld worden (o.a. 
fmancieel, budgettair, stijl van leidinggeven etc). Opleidingen worden zowel intern als exteme gegeven. 
Opleidingen worden ge1nitie~rd door individuele werknemers, door P & 0 of door de directie. 
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Contlicten 

De openheid, die steeds meer gevraagd wordt door de stichting om optimale zorg te verlenen, botst soms 
met de manier waarop sommige hoofden hun voorziening leiden. 
De oplossing ligt in overleg. Binnen de voorziening zijn er de normale en gezonde conflicten tussen 
hoofden en medewerkers, medewerkers onderling, hoofden onderling, tussen staf en voorziening etc ... 

Exteme Oplossingen en Deskundigheid 

Voor het begeleiden van het veranderingsproces zoals dat moet gaan spelen, kan er gebruik gemaakt 
gaan worden van exteme bureaus. Er is weI deskundigheid aanwezig doch het is niet altijd wenselijk daar 
gebruik van te maken. 
Criteria: informele contacten, in geval van nieuwe mensen twee kenmerken: bescheidenheid en 
doortastendheid. 

Latente behoeften 

Management coaching. 
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2.4. Leer- en woongemeenschappen 

Eckartdal 

Interview met dbr. Stark 

Functle en taak 

Algemeen directeur Eckartdal 

* coordinerend, sturend in de hoofdlijnen van de organisatie; 
* Exteme kansen en bedreigingen ombnigen naar de interne organisatie, 
'" cultuurbewaking om flexibel in te spelen op veranderend beleid 

Doelstelling van de organisatie 

'" hulp aan verstandelijk gehandicapten in de breedst mogelijke vorm door samenwerking met de 
regionale instanties 

'" werkgelegenheid voor de regio 

Structuur van de organisatie 

Hierarchische lijnorganisatie doch met een sterk agogisch accent. Van onder naar boven. Het manage· 
ment heeft een sturend en geen dwingend karakter. 
Er zijn twee afdelingen; een algemene afdeling met een drietal diensten, de technische, de administrati~ 
ve en de huishoudelijke dienst en er bestaat een zorgafdeling opgedeeld in een medische dienst en 
begeleidingsdienst. Naast deze twee afdelingen zijn er een drietal stafdiensten zoals P & 0, Maat
schappelijk werk en Pastorale zorg. 

Overleg / Communicatie 

Conform het Linking pin model: integratie van diensten d.m.v. zowel horizontale als verticale informatie
stromen. Dwarsverbanden ereeren wordt gestimuleerd. 
Problemen liggen in individuen, die territorium gedrag ten toou spreiden. 
Overleg opdelen in twee stromen: 

* werkoverleg m.b.t. interne organisatorische zaken 
* overleg m.b.t. de zorg voor de bewoner 

Dwarsverbanden doorkruisen deze overlegstromen. Het tegengaan van eilandvorming is een van interne 
doelstellingen 

Veranderende Wetgeving 

Oe overheid instigeert maatregelen, die hun weerslag hebben op de organisatie. Neem ziekteverzuim. 
Oit vraagt een cultuuromslag binnen de organisatie. Deze wordt bewerkstelligd door eerst het manage· 
ment hun voorbeeldfunctie nit te dragen. Vervolgens door interne discussies het draagvlak te crecren 
voor het protocol, dat voor het ziekteverzuimbeleid moet worden opgesteld. Oit wordt na terugkoppeling 
via de raden doorgegeven aan de directie, dat dan brede steun heeft voor een conceptplan. 
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Scboling 

Activiteiten m.b.t. de bevordering van communicatieve vaardigheden gebeurt d.m.v. exteme training. Het 
communicatie proces zender - ontvanger en aIles wat daarmee samenhangt wordt beheerst door het 
middenkader. Constante evaluatie vindt hiervan plaats. 

Trainingen vinden plaats om de discrepantie tussen taak en individuele deskundigheid op te lossen De 
commissie deskundigheidsbevordering selecteert de opleidingen. 

Er is een tendens om met andere zorgverleners in de regio in-service training op te zetten. Taakgerichte 
opleidingen gedifferentieerd naar niveau: lho, mho of hbo. 

Samenwerking 

Dhr. Stark tracht een open organisatie te creeren waarin niet aIleen eigen resultaten centraal staan maar 
ook de afstemming van het eigen beleid naar de mede zorgverleners. 
De problematiek ligt in de individuele manager die openheid/inmenging vreest. 

Er wordt op projectbasis gewerkt om de familie van de bewoner als gelijke zorgverlener te zien en dus te 
betrekkken in zorg. De communicatie met de familie moet dan goed verlopen en bier wordt veel 
aandacht aan besteed. 

Conftieten 

In de conflicthantering staan 2 zaken centraal: 
de kern van bet conflict en de integriteit van de medewerkers. 

Wanneer men niet integer opereert wordt men aangeraden afscheid te nemen van het Eckartdal. Moral 
management staat hoog aangeschreven in het EckartdaI wat de openheid in de organisatie moet 
bevorderen. 

Externe oplossingen 

Wanneer de eigen deskundigheid niet goed of onpartijdig genoeg aanwezig is, wordt bulp van derden 
gehaald. 
Dit gebeurt door management conferenties t.a.v. klantgerichtheid, cursussen voor het middenkader, 
training voor functioneringsgesprekken enzovoort, 

De criteria voor de binnengebaalde bureaus zijn louter informeel. Op aanraden van cen bekende wordt 
het bureau uitgenodigd. Ook de hogeschoo1 Eindhoven speelt een belangrijke rol in de deskundigheidsbe
vordering. 
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Het Dorp 

Interview met de heer W. Nicolaas 

Functie en taak 

De heer Nicolaas is al 5 jaar hoofd Personeel en Organisatie bij het Dorp. Zijn taak is het Ieidinggeven 
aan de afdeling P & 0 en het uitstippelen van het Dorp's beleid als onderdeel van het management 
team. 

Doelstelling van de organisatie 

Het Dorp is een woonvoorziening voor volwassenen met een lichamelijke handicap. Er zijn ongeveer 320 
bewoners. 
De doelstelling van de organisatie is om de volwassen mens zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en 
leven in een hechte woongemeenschap. De gehandicapte heeft een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. zijn 
functioneren in de maatschappij. 
De hulpverlener en de gehandicapte gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. 

De organisatie- en overlegstructuur 

De organisatiestructuur is afwijkend van de norm ale verpIeegtehuizen omdat het hier een woongemeen
schap betreft, die wettelijk weI een verpIeegtehuis. Ongeveer 670 waakzaam in het dorp. 
Er is een eenhoofdige directie met twee staffunctionarissen te weten hoofd P & 0 en hoofd FA. Samen 
vormen zij het dorpsbestuur. 
Budgethoudersoverleg: verantwoordelijken voor budget gebieden zoals verpleging, technische dienst, FA, 
P & 0, revalidatie en home team. 
Budgethoudersoverleg is het orgaan waar het beleid getoetst wordt. Toetsing als weI het creeren van 
draagvIak voor beleid dorpsbestuur. Van daaruit wordt de OR en of de bewonersraad geraadpIeegd. De 
beslissing wordt genomen door het dorpsbestuur, de budgethouders zijn verantwoordelijk voor invoering 
binnen hun budgetgebied. 

Verpleging: platte organisatie met twee regiocoordinatoren, die leidinggeven aan zes Ieidingevenden, die 
elk twee teams onder zich hebben. Deze teams bestaan uit mensen met een zeer beperkte verplegingsbe
voegheid. 
Diensten als fysiotherapie, ergotherapie, huisartsen, worden van buitenaf gehaald om de bewoners het 
gevoel te geven dat ze deelnemen aan de maatschappij. 

Confticten 

Verwachtingspatroon bij organisatiestructuur: budgethouders willen meer zeggenschap bij beslissing 
dorpsbestuur. Dit blijkt niet het geval. De budgethouders hebben een grote mate van zelfstandigheid over 
de invulling van hun bUdget. De huidige sfeer en werkwijze blijkt aan twee kanten goed te bevallen. 
Bij de Ieidinggevenden op de straat blijkt veel meer tijd op te gaan naar overleg en minder tijd naar 
inhoudelijke problemen. De bevoegdheden van de directe verplegenden worden daarom waarschijnlijk 
uitgebreid. 

Er wordt momenteel een evaluatie gedaan naar de overlegstructuur binnen het dorp. Werknemers zijn 
bewuster met deze structuur wat nu al een grotere efficientie bij het vergaderen tot gevolg heeft. 
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Desknndigheid en P & 0 

Dit en andere processen worden begeleid door de afdeIing P & O. Deze afdeling heeft een hoge mate 
van deskundigheid. De P & 0 afdeling bestaat nit vier hoog opgeleide functionarissen voor personeelsbe
leid (projecten) en vijf functionarissen voor schoIing en training. 
Indien deskundigheid op een bepaaId gebied Diet aanwezig is, wordt ooze extern aangetrokken. 
Deze deskundigheid wordt primair via de NZF ingekocht of in tweede instantie via de Nederlandse 
federatie voor gehandicapten. 
De redenen om dit via de NZF te doon zijn: 

1. gewenste deskundigheid is aanwezig; 
2. aangepaste tarieven. 

Op procesmatig gebied wordt geen exteme hulp ingehuurd. Op specifieke knelpunten by. administratie 
wei (KPMG). Externe hulp moet een besparing opleveren. 

Centraal in het personeelsbeleid staat de werkende mens, Human Resource Management. Het 
dorpsbestuur verwacht een positieve houding van haar medewerkers. Deze houding wordt gecreeerd door 
training, &Choling en inzicht in de organisatie te geven (5 verplichte trainingsdagen voor iedere medewer
ker). 

WetgeviDg 

De stelselherziening speelt een grote rol. Men is nu bezig met de vertaalslag van de veranderingen voor 
de organisatie. Ze kunnen momenteel de consequenties nog Diet overzien. Er is 1 staffunctionaris mee 
bezig en er wordt er volgend jaar 1 extra voor aangetrokken. Het NZF levert bier ook een bijdrage in de 
verduidelijking van deze problematiek. 

Sdlollng 

Scholing gebeurt door een directe invloed op het lesprogramma van de relevante scholen in de omgeving 
en door het aanbieden van stageplaatsen. Theorie en praktijk verschillenl 

Verder zijn er intern een hoop opleidingen om het niveau van de werknemers te verhagen. Op 
verpiegingstechnische, ergonomische, en agogische aspecten van hun werk. Voor de verpleging gelden 
gestandaardiseerde handeIingen en dus opleidingen voor die bepaalde aspecten van hun werk. 
V oor het kader wordt momenteel een Management Development programma in elkaar gezet op basis 
van de hun behoeften. 
Dit wordt begeleid door de P & 0 afdeling. Ook is supervisie een magelijkbeid voor scholing. 

Sameowerking 

Samenwerking op budgethoudersoverleg verloopt niet onredelijk. 
Er blijven altijd spanningsvelden, doch de wi! om constructief samen oplossingen te vinden is zeker 
aanwezig. Wordt er gezamenlijk geen oplossing gevonden dan wordt vanuit het dorpsbestuur een 
taaksteUende opdracht gegeven 

Individuele problemeo 

Bij het niet functioneren van individuele managers dan wordt dit medegedeeld in de functioneringsge
sprekken. Vervolgens wordt een traject samengesteld waar beide partijen binnen een vooraf gezette 
tijdsJimiet een oplossing mooten vinden. Hulpmiddelen zijn schoIing en training. 
Lukt niet om samen een oplossing te vinden dan wordt er aan afscheid en outplacement gedacht. Dit 
traject wordt begeleid door de directe leidinggevende en afdeUng P & O. 
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Projectmanagement 

Er zijn verschillende projecten momenteel actief te weten arbiedsverzuim, management development etc. 
Er wordt een multi-disciplinaire stnurgroep geformeerd, die door alle raden wordt goedgekeurd. Deze 
projecten worden geinitieerd door het dorpsbestnur of P & O. 
De conflicten tussen eigen taak en project worden in gezamenlijk overleg ondervangen. Datgene met de 
hoogste prioriteit krijgt voorrang. 
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2.5. JeugdhulpverJening 

Stichtlng Dagbehandeling Jeugdhulpverlening Zuid·Oost Brabant 

Interview met H. Wolters 

Inleiding 

Dhr. Wolters is sinds de fusie van een drietal stichtingen circa 1 jaar geleden, personeelsfunctionaris van 
de overkoepelende stichting. De personeelsafdeling houdt zich oiet alleen bezig met de uitvoering van het 
personeelsbeleid doch ook met bet begeleiden en initieren van projecten en eoige vorm van personeels-, 
salarisadministratie. 

Organisatie 

De doelstelling van de stichting is om een goede zorg te verlenen in de dagbebandelingen/verblijven van 
de clienten. 
Het betreft bier normaal begaafde kinderen van 0 - 18 jaar, die in de mel zitten vanwege hun huiselijke 
of psychische staat (zie ook bijlage). 

Voor de structuur van de organisatie zie bijlage (organogram). 

Door deze formele structuur lopen, zoals in iedere orgamsatie, de informele contacten. Het informele 
overleg vormt ook een beIangrijke informatie en beleidsbron. 

Overlegstrnctuur 

Er kan een onderscheid gemaakt in het overlegcircuit m.b.t. cli€~nten en een intern overlegcircuit. 
Iedere client heeft de beschikking over een eigen overlegteam (groepsleider, psycholoog, orthopedagoog 
etc.), dat 2 .. per jaar overlegt. Daarnaast is er ook veel overleg in kleiner verband over de client. 
De interne overlegstructuur bestaat uit een tweewekelijks overleg tossen de directeur en zijn unitleiders, 
waarin het instellingsbeleid wordt gecoordineerd en afgestemd en praktische problemen worden opgelost. 

De unitleider heeft op zijn beurt weer regelmatig overleg met zijn afdelingshoofden, die op hun beurt 
overleg plegen met hun achterban. 
Er is bovendien een ondernemingsraad actief met een lage toetredingsdrempe~ die zich bezighoudt met 
zaken, die at het personeel aangaan ( zie wet op ondernemingsraden). 
Ondersteunende functies kunnen hun zegje doen in de functionele overlegstructuur. 
De informele contacten spelen ook bier weer een grote rol. . 

De overlegstructuur, zoals die is gecreeerd een jaar geleden na uitvoerig overleg (breed draagvlak), krijgt 
een dikke 8. 

Wetgeving 

De financieringsstroom is zeer verschillend, 5 verschillende ftnanciers in 5 jaar, en vraagt de nodige 
nexibiliteit van de organisatie. Verzet heeft geen rio aanpassing weI. 

Schaalvergroting is een tweede aandachtspunt. In het verleden hebben de directeuren dit zelf al ingezien 
en zijn op vrijwiUige basis gaan fuseren, wat uiteraard de samenwerkingsbereidheid en de sfeer waarin de 
fusie heeft plaatsgevonden, alleen maar bevorderd heeft. 

De aard van het beroep, omgaan met kinderen, vraagt een positieve instelling, die ook doorsijpeit naar 
de orgauisatorische vraagstukken. 
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ConOicten 

Uiteraard zijn er tijdens de fusie conflicten geweest m.b.t. de aard en mate van de verandering. Doch 
90% van het personeel is tevreden met de verandering/fusie zoals hij is nitgevoerd. 
De werkplek blijft hetze1fde, de organisatie er omheen verandert. Kern blijft weI grootschalig organise
reo, kleinschallg uitvoeren. 

De relatieve sociale rust in de organisatie van het afgelopen jaar onderstreept de tevredenheid in de 
organisatie. 

Deskundigheid 

Tijdens de fusie is de hele organisatie doorgelicht. Ben van de zaken die opvie~ was, dat er een 
versterking van de managementcapaciteiten nodig was. Dit is gebeurd door de verschillende afdelings
hoof den, unitleiders etc. op cursus te storen om zodoende de nenzen dezelfde kant op te laten kijken. 
Het heeft gewerkt. 

Verdere is een verbreding van deskundigheidsbevordering voor het overig personeel zoals systeem gericht 
werken, interactietraining enzovoort. De verantwoordelijkbeid daarvoor ligt bij 
het nitvoerend orgaan. 
Kennis wordt doorgegeven. Het leeraspect vervult eeo belangrijke taak binnen de organisatie. De 
coOrdinatie hiervan kan nog verbeterd worden. 

Organisatorisch is de fusie naar tevredenheid begeleid door een organisatie-adviesbureau. 

Er zijn geen latente behooften in adviesvoorziening vannit organisatie-advies bureau's. WeI op het gebied 
van trainingen en onderzoek. 
Op basis van concrete zaken wordt de werkgeversvereDiging ingeschakeld (NZF, bouwprojecten etc.) 
Vooraleer men overgaat tot het huren van expertise wordt eerst uitgebreid intern gekeken. 

De keuze van een advies/trainingsbureau gebeurt op basis van aanbevelingen nit het informele circuit! 

Samenwerking 

De samenwerking is over het algemeen goed. De organisatie kenmerkt zich door op basis van argumen
ten discussieren en Diet op basis van hierarchie. Dil heeft spanningen tot gevolg doch bevordert een 
gezonde discussie. Er komen geen frustraties nit voort. 
Uiteindelijk blijft de hierarchisch meerdere wei degene die bij twijfel of impasse de knoop doorhakt. 

Projecten 

Er wordt zeer systematisch, projectmatig gewerkt vannit een theoretische achtergrond. Een aantal 
mensen (6) heeft hiervoor trainingen gevolgd om een goode basis van kennis te creeren 
in de organisatie. De projectleider is Diet automatisch de leidinggevende doch ook vaak de initiator. 
Goede afspraken staan aan de basis van suooesvol projectmatig werken. 
De personeelsafdeling is de ondersteunende afdeling met de nodige expertise over projectmatig werken. 

De workshop projectmatig werken is gegeven door Rijn consult en georganiseerd door STAT. 
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CONCLUSIE 

De voomaamste problemen, die spelen in de gelOndheidszorg, zijn de volgende: 

* mentaliteitsverandering personeel vereist voor 
... samenwerking andere instanties 
* openheid naal famille voor lOrg op maat 

(dHferentiatie in zorgverlening) 

... gebrek aan personeel kan voor een (te) grote belasting en dus spannmgen lOrgen. 

* spannmgen tussen hoofdkantoor en midden kader op voorzieningen door veranderende wetgeving en 
opgelegde openheid. Territorium bewaking, eilandvorming 

... tendens naar zakelijker opereren in de gelOndheidszorg zorgt voor een gebrek aan organisatorische 
kennis en een nieuwe stijl van leidinggeven 

Oplossingen worden gezocht, afhankelijk van de organisatie (professioneel, bugettair) in het geven van 
training, het volgen van cursussen, het werken met projectmanagement, en teambuilding. Management 
eoaching is volgens een tweetal respondenten een gat in de markt. De criteria voor het in aanmerking 
komen van opdrachten zijn informele contacten en klikken. 

Problemen in de recreatiesector: 

De gesprekken met de Center Pares organisatie wijzen uit dat de grootste strubbelingen voortkomen uit 
het gebrek aan inlevingsvermogen van het hoofdkantoor in de gang van zaken in een parc en vice versa. 
Gebrekkige communicatie. Op het pare zijn er de gezonde conflicten lOnder al te veel gevolgen. 

Exteme oplossingen worden bijna niet binnengehaald door een GM op pare niveau vanwege het budget 
en de centrale beleidsvoering. Op trainingsgebied, echter, is Center Pares zeer aerief ook met mensen 
van buitenaf. Criterium : informele contacten. 
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Inhoud 

Bijlage 1 Adressen bezochte organisaties 

Bijlage 2 Checklist interviews 

Bijlage 3 Introductiebrief 



BULAGE 1 

Adressen bezochte organisaties 

Het dorp 
Jachthoornlaan 1a 
6813Arohem 
dhr. Nicolaas 
Sticbting Exploitatie bet Dorp 

Leef en Woongemeenschap 
Eckartdal 
Nuenenseweg 1 
Eindhoven 
dhr. Stark 

Verp1egiogstehuis, De Lindeolust 
Bosscheweg 113 
5280 AB Boxtel 
PJ.A.W. van Asten 

Bejaardenflat, 98 
De Beemden 
De Beemden 1 
5271 BH St. Michielsgestel 
dhr. J .L.M. Dortmans 

Center Pares 
De Kempervennen 
Kempervennensedreef 8 
5563 VB Westerhoven 
dhr. A. de Leeuw 

Center Pares De Vennebos 
Schouwberg 7 
5527 JH Habert 
dhr. M. Voets 

Vakantiepark 't Wolfsven 
Patrijslaan 4 
Mierlo 
dhr. R. Lageman 

Stichting Wodagg 
Leeuweriksweg 14 
Uden 
Mevr. M. van de Meu1engraaf 

Stichting Jan Baptist 
Prins Hessen Casselstraat 15 
6211 JZ Maastricht 
mevr. M. Rutgers 

Stichting Dagbehandeting J eugdhulpverIening 
Zuid~Oost Brabant 
Nuenenseweg 4 
5631 K.B Brabant 
dhr. H. Wolters 



BUlAGE2 

Checklist Interviews 

'" de persoon, functie, taak 

... doelstelling van de organisatie 

'" organisatiestructuur 

'" overlegstructuur 

'" veranderende wetgeving 

'" scholing 

'" samenwerking 

'" conflict (bantering) 

'" problemen tussen afdelingen 

'" deskundigheid en exteme oplossingen 

'" latente behoeften 

'" overig 



BIJLAGE3 

Drs. A. F. Fiolet 
i.o.v. de Wetenschapswinkel 
Paviljoen Ul 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Betreft: Onderzoek naar P & 0 problemen in oon-profit orgaoisaties en MKB 

Geachte heer 

Eindhoven, dd mm jj 

Enige tijd geleden is er een opdracht bij de Wetenschapswinkel van de Technische Universiteit van 
Eindhoveo voorgelegd, om uit te zoekeo wat de problemeo zijo op rowel personeels- a1s op organisato
risch gebied in het MKB eo in de oon-profit sector. 

Hierbij wordt gedacht aan problemen bij het begeleideo van veranderingsprocessen, in de orgaoisatie, 
aan scholiogsproblemen, aan problemeo m.b.t. conflicthanteriog tosseo verschillende echelons enzovoort .. 

De aanvraag van de opdracht is afkomstig van dhr. Arts, die van plan is eeo full - time organisatie
adviesbureau op te richten, gericht op bovengeooemde organisaties. Het is de bedoeliug van het 
ooderzoek om aan de hand van verschilleode orieoterende gesprekkeo eeo inveotarisatie te makeo van 
zijn eveotuele werkterrein. 

Ik: zou u willeo vrageo om ow medewerkiog te verleneo aan dit ooderzoek. 
De interviews vormeo ceo zodanig belaogrijk deel van het ooderzoek, dat ze bepaleod zijo voor het 
verdere verloop hiervan. Ik oeem hierover graag volgende week telefonisch cootact met u op. 

Indien u het wenst kan het interview, anoniem naar de opdrachtgever, wordeo afgeoomen eo kuooeo de 
resultateo beschikbaar wordeo gesteld. 

Hoogachteod, 

Drs. A. F. Fiolet 
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