EN DOOR! – Samen maken wij de toekomst

Sterker in de samenleving,
powered by Pluryn.
Pluryn ondersteunt jongeren en
volwassenen bij het vergroten van
kansen op een zo volwaardig en
zelfstandig mogelijke plek in de
samenleving. Ook als de problematiek
complex is. De eigen kracht en
toekomstwensen zijn daarbij het
uitgangspunt.

“Afgelopen jaar heb ik mijn 30-jarig jubileum mogen vieren binnen
de jeugdzorg. Ik behoef dan ook niet uit te leggen dat ik – met name
de laatste jaren – veel heb gezien en meegemaakt. We zijn niet
meer uitsluitend een jeugdzorginstelling, maar ook een bedrijf dat
zorg levert. Dit vraagt geheel andere processen, zowel inhoudelijk
als bedrijfsmatig. Zorgverleners moeten nu ineens ook zakelijke
afwegingen maken, vaak nog voordat ze antwoord kunnen geven
op alle hulpvragen die ook nog eens complexer van aard worden.
Zorg moet ook efficiënt zijn, mag niet te lang duren en moet steeds
goedkoper. Deze kanteling is voor mij wel de grootste en de
heftigste in al die 30 jaren. ‘EN DOOR!’ heeft mij daar het laatste
anderhalf jaar enorm doorheen geholpen. De ‘EN DOOR!’-coaches
hebben mij allereerst bewust gemaakt van het feit dat alle
veranderingen beginnen bij je zelf”. – Hemmie Wielens

Aanleiding
In augustus 2018 startte Pluryn regio Oost, voorheen Intermetzo, het verandertraject ‘EN DOOR!’ met een sessie voor
alle leidinggevenden en gedragswetenschappers. Aanleiding hiervan was de turbulente tijd die de organisatie de
afgelopen jaren heeft gekend. Zowel in het speelveld als in de organisatie zelf vonden veel veranderingen plaats.
Directeur Eric van der Graaf besloot dat Pluryn regio Oost een stabiele basis nodig had. Door recente ervaringen
met iPM Partners (Kompassie) en NextSteps (Pak de regie) had hij de ideale kandidaten voor de begeleiding van het
verandertraject al in gedachten. De partijen hebben het beste van beide benaderingen - waarbij zij de gedane
inzichten en ervaringen als basis hebben genomen - gecombineerd in één plan van aanpak.
“Het verandertraject ‘EN DOOR!’ heeft een duurzame bijdrage geleverd aan het verstevigen van de
organisatie en daarmee de teams, waardoor ik vol vertrouwen de toekomst tegemoetzie.” – Eric van der
Graaf
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Doel en aanpak
Pluryn regio Oost richt zich specifiek op het bieden van een betekenisvol bestaan voor jongeren die door hun situatie
een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen. Om deze missie te continueren wil de organisatie zich verder
ontwikkelen, zodat een toekomstbestendig Pluryn regio Oost ontstaat. De droom wordt vanuit het MT doorvertaald
naar de teams; daar waar het echte werk plaatsvindt. Het traject is een voortdurende ontwikkelreis die in co-creatie
met de opdrachtgever wordt vormgegeven. Door de proactiviteit en de inventiviteit van de deelnemers werd dit een
schot in de roos.
“Het verandertraject ‘EN DOOR!’ ging van start met een MT-tweedaagse. De eerste periode zijn we bezig
geweest met elkaar beter te leren kennen; wat zijn ieders kwaliteiten en ambities, gezamenlijk een koers te
bepalen en wat is er nodig om die koers invulling te geven? Er werd een voedingsbodem gecreëerd waarin
we vertrouwen kregen in elkaar en waarin het besef ontstond dat we, daar waar mogelijk, zelf invulling
kunnen geven: proactief en initiatiefrijk.” – Claske Houwing

Drie pijlers
Door aandacht te besteden aan processen,
besturing, houding en gedrag en (persoonlijk)
leiderschap werd de droom op gepaste wijze
doorvertaald. Er is gekozen voor een ‘voordoen,
samen doen, zelf doen’ aanpak, om zodoende
ook de borging voor de toekomst te
garanderen. Dit is bewerkstelligd door interne
teamcoaches op te leiden en hen de benodigde
handvaten te bieden. In het traject staan drie
pijlers centraal: Goed leven, Mooi werk en een
Gezond bedrijf.

Het proces
Om de droom te vertalen van MT naar teams,
wordt de gewenste beweging maatwerkgewijs
voortgezet in de teams. Ieder team wordt duaal
aangestuurd; dit betekent dat zowel de
leidinggevende
als
de
betrokken
gedragswetenschapper verantwoordelijk zijn
voor de prestaties van het team. Ieder
verandertraject start met een kick-off. Tijdens
deze kick-off is er ruimschoots tijd voor dialoog,
reflectie en (persoonlijk) leiderschap. Ook wordt
er uitvoerig stilgestaan bij het individu als
professional en komen ieders kwaliteiten en
drijfveren in beeld.

Goed leven
Jongeren en verwanten merken dat er een beweging
ontstaat. Zij krijgen kwalitatief goede zorg en worden
steeds meer gezien. Daarnaast worden de
cliëntresultaten steeds beter.

Mooi werk
Teams en teamleden hebben weer positieve
perspectieven en energie, zijn meer in balans en stabiel,
hebben inzicht in waar ze staan en waar ze invloed op
hebben. Er is aandacht voor het individu waarbij het
verleden een plek heeft gekregen en deze kan worden
losgelaten. Binnen de eigen invloedssfeer wordt meer
eigenaarschap en verantwoordelijkheid genomen. In
dialoog met elkaar (ook over de teams heen) wordt
gezamenlijk invulling gegeven aan het goede leven van
de jongeren.

Gezond bedrijf
Er is inzicht in de resultaten. Hier wordt met focus en
actiegericht naar gehandeld, waarbij binnen en over
teams heen zoveel mogelijk de krachten worden
gebundeld. De financiële resultaten als voorwaarde voor
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de verandering zijn in grip en worden beter. Hierbij
wordt steeds gehandeld vanuit de droom.

“Voor het traject keek ik met gezonde
spanning uit naar de intensieve
tweedaagse training (en zeven
verdiepingsdagen) tot teamcoach.
Tijdens de training hebben we zowel
aandacht besteed aan inhoud, als
ook aan het goed leren kennen van elkaar: wat zijn onze kwaliteiten, hoe kunnen wij elkaar aanvullen en wat
zijn onze verbeterpunten? Ik heb veel geleerd over processen, teamdynamiek en politiek in organisaties. Vele
puzzelstukjes vielen hiermee op z’n plek en ik werd me steeds bewuster van het grotere geheel. Door de
opgedane kennis en kunde ben ik zelfverzekerder geworden in mijn werk en ervaar ik meer rust. Ik ben ook
steeds beter gaan begrijpen waarom situaties en patronen in teams ontstaan om ze vervolgens te
doorbreken.” – Danny Rutgers
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Na de kick-off worden vervolgmeetings gepland, waardoor meteen vervolg wordt gegeven aan het gezamenlijk doel,
de verbeterthema’s en geformuleerde teamwaarden en -afspraken. Deze actiegerichtheid heeft ervoor gezorgd dat
het traject top of mind blijft en de betrokkenen goed voorbereid aan de volgende meetings deelnemen. In kleine
werkgroepen worden verbeterthema’s geprioriteerd en aangepakt. De laatste stap in het traject behelst het delen
van successen, het borgen ervan en – in het kader van continu verbeteren – het prioriteren, verdelen en aanpakken
van de overgebleven verbeterthema’s.

De droom doorvertalen
naar de invloedsfeer
van het team en het
individu. Hierbij is ook
aandacht voor alles
wat daar tussenin zit.

Cliënt
centraal

Organisatie

Wat is de
ambitie en
uitdaging?

Team

Wat betekent dit
voor het team?

Individu

Wat betekent dit
voor het
individu?

“De procesbenadering van ‘EN DOOR!’ maakt het mogelijk te ervaren hoe uitdagend het is om van reactief
naar proactief te transformeren. Onderstromen kwamen boven water en we oefenden met dialoog en
feedback. We bespraken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en kozen ervoor als team
gezamenlijk verantwoordelijk te (gaan) zijn voor het geheel. De theorie kwam zo, aan de hand van onze
dagelijkse praktijk, tot leven. Bovendien vond ik het een leerzame uitdaging om daar samen met Hemmie als
kartrekkers van het MT een speciale initiërende verantwoordelijkheid voor te nemen. Een bijzondere
leerervaring op individueel-, op team- en op organisatieniveau!” – Rinke de Bruin
Nadat de fases voordoen en samen doen zijn afgerond, is de tijd van zelf doen aangebroken. In totaal zijn tien
interne teamcoaches opgeleid om zo de verdere ontwikkeling vanuit de eigen organisatie te blijven faciliteren. Het
gaat erom dat coaches vruchtbare bodems creëren en deze onderhouden. Op die wijze wordt de kennis in de
organisatie verankerd en zal de aanpak uiteindelijk landen bij iedereen in de organisatie.
“Waar we in eerste instantie de externe ‘EN DOOR!’-coaches van iPM Partners en NextSteps nog nodig
hadden om te voorkomen terug te vallen in oud denken en doen, (h)erkennen we nu beter in staat te zijn om
bij te sturen, de dialoog aan te gaan en strategisch de juiste keuzes te maken, afgestemd op onze
gezamenlijke missie. Dit is een spannend proces met vallen en opstaan, ieder loopt daarin zijn/haar eigen
proces op eigen tempo, dat bepaalt ook hoe hard je als geheel team kan gaan.” – Claske Houwing

Begeleiding
iPM Partners en NextSteps vullen elkaar in visie, filosofie en resultaatgerichte werkwijze perfect aan. Hierdoor waren
zij in staat om een aanpak te ontwikkelen en te implementeren met aandacht en bewustzijn op zowel de boven- als
onderstroom. De medewerkers van Pluryn regio Oost zijn lovend over de manier waarop zij zijn begeleid door iPM
Partners en NextSteps. Met name de wijze waarop de begeleiding plaatsvond, namelijk kritisch, open en zonder
oordeel, is door de deelnemers als zeer prettig ervaren. Jan Vernooij zegt “ik vond het prettig dat er gevraagd en
ongevraagd tips en adviezen zijn gegeven om steeds een beetje beter te worden”. Nikki Geerdink typeert de sfeer
tijdens bijeenkomsten als veilig, waardoor eenieder zich kwetsbaar heeft kunnen opstellen en hetgeen gezegd moest
worden kon worden gezegd. Door ruimte te laten voor ieders voorbeelden, kregen situaties lading. Doordat hierop
positief en waarderend werden gereageerd, hielp het anderen om ook hun zegje te doen. Rowy Overmars vult aan:
“Door de begeleiding hebben we ingezien dat we als team juist een dialoog dienen te voeren en niet gelijk de
discussie hoeven aan te gaan. Aannames aan de kant en de ander bevragen over onduidelijkheden; we handelen
allemaal uit het belang van het team. Hierdoor wordt samenwerking en verbinding bevorderd”.
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Doordat hard (processen) en hart (gedrag) samenkwamen, is er daadwerkelijk resultaat geboekt. Niet alleen de
structuur, maar ook de cultuur is veranderd. Modian Lubberts geeft aan dat ze meer inzicht heeft gekregen in
processen en beter kan omgaan met druk. Indien nodig durft zij te escaleren en een standpunt in te nemen. Binnen
Pluryn regio Oost is meer waardering voor elkaar ontstaan, doordat inzicht is gekregen in elkaars kwaliteiten,
karaktereigenschappen en eigenaardigheden.
Directeur Eric van der Graaf vat samen: “Tijdens het traject werden werken vanuit het hart en de bedoeling
consequent gekoppeld aan het werken vanuit teamdoelstellingen gericht op meetbare resultaten. Dit proces van
bewustwording en gezamenlijk leren heeft naar mijn idee een unieke en versterkende werking gehad op alle
deelnemers, medewerkers én leidinggevenden; het ‘EN DOOR!’-programma heeft een wezenlijke verandering
teweeggebracht op meerdere niveaus. De jongeren en hun ouders merken dit aan de stabiliteit, de rust in de
groepen en de aandacht die er voor hen is. Daarnaast zijn ondersteunende voorzieningen zoals onderwijs,
specialistische behandeling en zorg op maat effectief en efficiënt georganiseerd. De organisatie is in rustiger
vaarwater terecht gekomen, het ziekteverzuim is gedaald en er vinden significant minder incidenten plaats.
Leidinggevenden zijn anders gaan samenwerken met elkaar en met andere collega’s, waardoor er meer synergie op
de verschillende locaties tot stand is gekomen.”
Ook iPM Partners en NextSteps kijken bijzonder positief terug op dit traject. Een traject met maatschappelijke
impact, een mooie samenwerking en (blijvende) resultaten. In de geest van de vruchtbare en inspirerende
samenwerking als strategische partners, hebben iPM Partners en NextSteps besloten om aanvullend nog een
maatschappelijke bijdrage te leveren ten behoeve van de kwaliteit van de geboden jeugdzorg.

Meer weten?
Neem contact op met Michael Akudaman of Sijtze Verbeek
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