
ZorgvoorKennis en AICOM

Van gedegen basis naar
meer sturen op resultaten



Sinds de nieuwe WMO in 2015 hebben wijkteams in vrijwel elke 
gemeente hun intrede gedaan in verschillende varianten. Veel 
van deze wijkteams liggen goed op koers waar het gaat om het 
afhandelen van vragen van de burger, en de burger vindt steeds 
beter zijn weg naar de teams.

Het is belangrijk om te genieten van dit succes, maar mede door 
de druk op de budgetten is er geen tijd om achterover te leunen. 
Er is behoefte aan verdere doorontwikkeling. Bijvoorbeeld om 
meer te gaan sturen op resultaten en de realisatie van beleids-
doelen. Door de waan van de dag ontbreekt vaak de tijd om dit 
met elkaar uit te werken.

INLEIDING

Tijd voor reflectie

Ons advies: neem de tijd voor reflectie 
Wat gaat goed, waar kunnen en willen 

we ons in ontwikkelen?

Neem contact met ons op voor meer informatie via info@aicom.nl



Wij hebben drie trainingen voor u ontwikkeld, die in afstemming 
met u geheel op maat zijn te maken. De trainingen zijn

• Verbeteren van samenwerken
• Meer regie nemen op ingezette zorg
• Zicht op zorgmijders

1. Verbeteren van samenwerken
 
Heldere en gezamelijke doelen zijn een voorwaarde om een team 
te zijn. Maar er is meer nodig. Volgens Lencioni gaat het om vijf 
factoren: focus op resultaten, het nemen van verantwoordelijk-
heid, het aangaan van commitment, het aandurven van conflicten 
en het onderlinge vertrouwen. Soms is het nodig om de samen-
werking met andere partijen of afdelingen te verbeteren om re-
sultaten te bereiken.

Aan de hand van interviews of via een korte vragenlijst brengen 
we in kaart hoe tevreden het team is over de samenwerking bin-
nen het team, en de samenwerking met de door u aangegeven 
belangrijke partners. Aan de hand van de uitkomsten wordt het 
programma samen met u verder ingevuld. We sluiten de training 
af met concrete afspraken en acties.

Hoe kunnen wij uw teams ondersteunen 
in ontwikkeling en verbetering?

ons trainingsaanbod

Neem contact met ons op voor meer informatie via info@aicom.nl



2. Meer regie nemen op ingezette zorg

Op welke wijze wordt de rol van casusregisseur ingevuld en wordt 
er vinger aan de pols gehouden in de wijkteams? Wij starten met 
een focus op grote verbruiken.

Samen met u of een ingestelde projectgroep maken we een ana-
lyse van de grootverbruikers in uw gemeente. In een interactie-
ve sessie inventariseren we de mogelijkheden op welke wijze de 
casusregisseur om kan gaan met het sturen op resultaat en be-
waking van budgetten. Aan de hand van vragen en stellingen be-
kijken we hoe het beter kan. Daarbij komen vragen aan bod als: 
Hoe vaak zou bij complexe zorg een evaluatie over de geboekte 
resultaten wenselijk zijn? Liggen er mogelijkheden in het opstel-
len van beschikkingen om meer te sturen? En hoe kun je op een 
goede wijze het eventueel afschalen van zorg inbrengen in het 
evaluatiegesprek?

Wij sluiten de training af met het vaststellen van afspraken. 

3. Zicht op zorgmijders

De door ons ontwikkelde training bestaat uit drie delen. In het 
eerste deel van de training deelt de groep wat een zorgmijder is 
en welke risicogroepen er zijn. Ook gaan we in op het in contact 
komen met de zorgmijder.

Het tweede deel van de training gaat over het in beeld krijgen 
van de zorgmijder. Zo kunnen signalen reeds bij andere organisa-
ties zichtbaar zijn. Immers, zorgmijders hebben vaak problemen 
op meerdere leefgebieden, zoals persoonlijke verzorging, sociaal 
functioneren, dagbesteding, huisvesting, uitval op school en der-
gelijke. Aan de orde komt wie de huidige signaliseringspartners 
zijn en met welke partners het contact kan worden versterkt.

In het derde deel van de training is er ruimte voor intervisie.

Ter voorbereiding op de training ontvangen de deelnemers een 
lesbrief.

Neem contact met ons op voor meer informatie via info@aicom.nl



De trainers:

Gea van Oortmarssen is eigenaar 
van consultancy- en coachingsbu-
reau AICOM. Actief in de zorg.

www.aicom.nl

Sven Gutker de Geus is eigenaar 
van Onderwijs- en ontwikkelbu-
reau ZorgvoorKennis.

www.zorgvoorkennis.nl

Contact

Onze ervaring is dat deze trainingen goed inpasbaar zijn in een teamdag.
Wij verzorgen dan de training op uw locatie. 

Wilt u meer informatie over een van onze trainingen? Neem contact met ons op 
via info@aicom.nl. Of bel met Gea van Oortmarssen, M: 06 339 84 250.


