Moet je
horen!

In de praktijk

Samenwerking
wasserij Land
van Horne
Sinds vorig jaar werken alle locaties van Savant voor
de wasverzorging samen met wasserij Land van Horne.
Antoinette Lammers, regio-coördinator van Savant, is
hartstikke tevreden over de samenwerking. “Land van
Horne is een zorgorganisatie, dus zij begrijpen goed
waar het om gaat. De was is schoon, de logistiek is goed
geregeld en de communicatie verloopt prettig. Ook als
er een keer een klacht is, wordt dat prima opgelost.
Een paar keer per jaar is er een evaluatie. Zo blijven we
werken aan verbetering en optimale kwaliteit.

Vragen over wasverzorging?
Daarvoor kun je terecht bij
de wascoördinator van de
Savant-locatie

Mogelijkheden voor cliënten
Cliënten kunnen hun linnengoed laten wassen.
Deze wordt wekelijks opgehaald en teruggebracht.
Voor cliënten in de Wet Langdurige Zorg is het
linnenpakket gratis, anderen betalen een vergoeding.
Ook kunnen cliënten hun persoonsgebonden kleding
laten wassen. Dat kan voor een vast bedrag per maand.
Voor een eenmalig bedrag wordt alle kleding gelabeld.
Voorwaarde is dat de cliënt de wasservice minimaal
één jaar afneemt.

Samen in beweging met
ondersteunende teams
Savant is volop in ontwikkeling naar
zelfstandige teams. De zorgteams
hebben daar afgelopen jaar al
ﬂinke stappen in gezet. Dat vraagt
natuurlijk ook echt iets anders van de
ondersteunende afdelingen. Want hoe
kunnen zij die zelfstandige zorgteams
zo goed mogelijk ondersteunen? En
wat betekent het voor hun werk?
Voor alle ondersteunende teams/
afdelingen is onlangs een bijeenkomst
georganiseerd om hierover na te
denken en mee te praten.
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Ruimte voor eigen keuzes
Karien Mescher, procesbegeleider
Eigenaarschap bij professionele
teams, vertelt over de nieuwe rol
van ondersteunende afdelingen: “We
gaan toe naar een andere manier
van samenwerken, waarbij je veel
meer uitgaat van gelijkwaardigheid.
Mensen krijgen ruimte om keuzes
te maken, beslissingen te nemen en
om daar verantwoording over af te
leggen. We moeten echt met elkaar
gaan ontdekken hoe we dat doen.
We gaan de ondersteunende teams
helpen om andere keuzes te maken
en om zichzelf hierin te ontwikkelen.
Daarin kan bijvoorbeeld coaching
een rol spelen.”

Werkplezier en
tevreden
cliënten
door optimalisatie plannen en roosteren

Savant Zorg legt de lat altijd hoog voor tevreden
cliënten, gelukkige medewerkers en een gezonde
bedrijfsvoering. Het een kan niet zonder het
ander. Vandaar dat Savant continu de polsstok
ter hand neemt om die lat te halen. Zo’n polsstok
is het project ‘Optimalisatie plannen en roosteren
in de wijkzorg’. Werkgroepleden Ria Snijders en
Marianne Reumer zijn sinds medio 2018 samen met
de wijkzorgteams hiermee aan de slag.
Ria is planner bij het ﬂexbureau en ondersteunt de
teamrolhouders in de vijftien wijkzorgteams bij het
plannen en roosteren. Marianne is wijkverpleegkundige
in Someren en Asten. Zij vertellen dat in de wijkzorg werd
geconstateerd dat plannen en roosteren te veel tijd kostte.
Daarom is er een project opgezet voor meer efficiency.
Werkplezier
“Door de overgang naar zelfstandige teams heeft
een aantal verzorgenden plannen en roosteren als
teamrolhouder op zich genomen. Het bleek dat
teamrolhouders behoefte hadden aan verduidelijking
om de teamtaak beter in te vullen. Bovendien viel door
het vertrek van de managers de ondersteuning weg.
Daarnaast vulden de wijkzorgteams de taak op hun eigen
manier in. Hierdoor daalde het aantal productieve uren
onder de vereiste norm. Duidelijke kaders en richtlijnen
bleken dus noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering,
meer werkplezier en hogere tevredenheid van cliënten.”

“We zijn er nog niet,
maar hebben wel grote
stappen gezet”

Ria Snijders, planner bij
het ﬂexbureau (links)
en wijkverpleegkundige
Marianne Reumer

Gestegen tevredenheid
Verdere begeleiding van de wijkzorgteams naar
zelfstandigheid bleek hiervoor essentieel. Zo stelde de
werkgroep regels op, maakten duidelijke afspraken
en trokken gezamenlijk één lijn. “Zo zochten we naar
een teamlid die deze teamtaak wilde vervullen. Deze
teamrolhouders plus wijkverpleegkundigen zijn vervolgens
opnieuw geschoold. Daarnaast krijgen ze meer tools
in handen. Verder streven we ernaar om het aantal
verschillende verzorgenden per cliënt terug te brengen. Nu
besteden teamrolhouders nog maar zeven uur per week
aan plannen en roosteren. Bovendien krijgen ze naar wens
ondersteuning van het planbureau. Ondanks de strengere
regels, werken medewerkers nu ﬁjner en is de tevredenheid
van cliënten gestegen.”
Mooie opsteker
Volgens beide werkgroepleden is Savant op de goede
weg. “We zijn er nog niet, maar hebben wel grote stappen
gezet. De volgende fase is de evaluatie. Wij monitoren
en begeleiden teams wat voor hen voelde als controle.
Nu kijken teams graag samen met de werkgroep hoe ze
ervoor staan. Dat is toch een mooie opsteker.”

p. 29

