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Plan van Aanpak project Zelfsturing 2.0 

 

 

Aanleiding project Zelfsturing 2.0 

Om kosten te besparen moeten de zorgteams van onze Zorgorganisatie zelfsturend 

worden. Dat betekent dat ze geen teamleider/manager meer hebben. Deze werkwijze is 

vorig jaar ingevoerd, maar heeft te weinig resultaat opgeleverd. Teveel teams zagen 

zonder teamleider de productie zover terugvallen dat de leidinggevende is teruggekeerd. 

Er zijn daarom extra activiteiten nodig om de teams te ondersteunen zodat zij wel zonder 

leidinggevende kunnen werken. 

 

Inhoud van het project Zelfsturing 2.0 

1 Doel, resultaat en effect 

De 150 uitvoerende teams kunnen zonder leidinggevende de normale activiteiten zelf 

plannen, uitvoeren en registreren. De teams bewaken hun eigen productie en halen die, 

zodat de totale organisatie voldoende inkomsten heeft. 

 

De ondersteunende diensten werken zo dat zij deze teams optimaal ondersteunen en 

kunnen inspelen op de vragen van de teams die meer dan nu van elkaar zullen 

verschillen. 

 

 

2 Resultaat project 

Het project Zelfsturing 2.0 kent de volgende deelprojecten en deelresultaten: 

 

Deelproject Kaders 

1. Een overzicht van de taken die een zelfsturend team zelf uitvoert en een lijst met 

zaken die aan het overblijvende management worden voorgelegd 

2. Een overzicht van de taken die per indicatieniveau van de cliënt worden uitgevoerd 

(wat doet een team voor cliënten die nog veel kunnen en wat doet het team voor 

cliënten die weinig kunnen? Dit overzicht is uitgesplitst naar de verschillende 

indicatiecategorieën) 

3. Jaarlijkse productiedoelstellingen die per team zijn uitgesplitst. 

 

Deelproject werkwijze en organisatie ondersteunende diensten 

4. Overzicht van de meest gestelde vragen van teams aan de ondersteunende diensten 

5. Procedure waarmee individuele teams vragen kunnen stellen en waarmee de 

ondersteunende diensten deze vragen snel en correct kunnen beantwoorden 

6. ICT-ondersteuning voor het stellen en beantwoorden van deze vragen 

7. Eerste verkenning van de effecten op de capaciteit die nodig is bij de nieuwe 

werkwijze en de gevolgen voor de organisatie van deze diensten. 

 

Deelproject ondersteunende ICT 

8. Systeem waarin zelfsturende teams: 

o hun productie kunnen plannen en registreren (na uitvoering).  

o verlof en gewerkte uren kunnen plannen en registreren 

o de taakstelling en de gerealiseerde productie per periode kunnen vergelijken. 
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Deelproject opleiding en coaching 

9. Spelregelset voor zelfsturende teams  

(het gewenste en het ongewenste gedrag benoemen) 

10. In totaal 150 getrainde teams  

(plannen, resultaatgericht werken, interne communicatie en probleem oplossen in 

groepen) 

11. In totaal 17 getrainde/begeleide regiomanagers 

(coachend leidinggeven) 

12. In totaal 6 getrainde ondersteuningsteams 

(klant- en resultaatgericht werken). 

 

 

3 Afbakening project 

 Dit project organiseert dat de teams echt zelfsturend kunnen worden. Als gevolg 

daarvan worden leidinggevenden overbodig. De feitelijke begeleiding van voormalige 

managers naar een andere functie of het treffen van een afvloeiingsregeling en de 

onderhandelingen met de vakbonden wordt uitgevoerd door de Raad van Bestuur en 

de afdeling P&O en valt daarmee buiten het project 

 Dit project werkt een voorstel uit voor de nieuwe werkwijze en organisatie van de 

ondersteunende diensten. De besluitvorming en onderhandelingen hierover met de 

vakbonden gebeurt door de Raad van Bestuur en de afdeling P&O en valt daarmee 

buiten het project 

 Dit project selecteert een nieuw systeem dat de planning en productieregistratie door 

de teams ondersteunt. Het project organiseert de training van de teams hiervoor. De 

feitelijke aankoop, de technische implementatie en het technisch onderhoud gebeurt 

door de afdeling ICT (in samenwerking met de afdeling financiën) en valt dus buiten 

het project. 
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4 Globale aanpak 

Alle activiteiten in dit project Zelfsturing 2.0 zijn afhankelijk van de kaders die in 

deelproject I worden vastgesteld. Deze uitgangspunten bepalen immers de resterende 

taken van de ondersteunende diensten, de keuzes rondom ICT, de inhoud van de 

trainingen en de coaching. Het deelproject Kaders zal daarom als eerste starten. Hoe 

sneller dit traject is afgerond, des te sneller kunnen de andere resultaten bereikt worden. 

 

Onze aanpak is gebaseerd op ons gesprek met de opdrachtgever en een aantal 

aanvullende interviews die we in de afgelopen weken hebben gehouden met managers, 

medewerkers en een aantal externe deskundigen. Dit levert het volgende beeld op: 

 

Veranderkundig 

Laat interventies aansluiten bij de cultuur van de organisatie 

De laatste jaren is algemeen aanvaard dat het geen zin heeft om veranderinterventies uit 

te voeren die niet passen bij de cultuur van de organisatie. Onze Zorgorganisatie legt de 

nadruk op regels, stappenplannen en blauwdrukken. Medewerkers en management 

hebben behoefte aan duidelijke procedures en plannen voordat zij ergens aan beginnen. 

Dit project sluit hier bij aan, bijvoorbeeld met dit gedetailleerde Plan van Aanpak. Ieder 

deelproject start met een plan van aanpak. Structuur, taakverdeling en besluitvorming 

zijn hierin vooraf geregeld. 

 

Bouwen nadat duidelijk is wie wel en wie niet een baan houden 

In de ideale wereld vinden training en gesprekken over de nieuwe werkwijze pas plaats 

nádat duidelijk is wie in de nieuwe organisatie een plek krijgen. Anders worden de 

gesprekken over de nieuwe werkwijze teveel belast met onzekerheid en weerstand. Deze 

ideale aanpak is niet goed mogelijk omdat de formatie-omvang in de nieuwe situatie pas 

duidelijk wordt tijdens dit project. 

 

Voor dit deelproject zal daarom een kleine projectgroep met vertegenwoordigers worden 

samengesteld. Deze vertegenwoordigers wordt samengesteld uit mensen die naar alle 

waarschijnlijkheid ook in de nieuwe situatie nodig zullen blijven.  

 

Verder zullen de projectleider, de opdrachtgever en de Divisiemanager Ondersteuning de 

situatie rond dit deelproject maandelijks bespreken en bekijken of aanvullende 

maatregelen nodig zijn. 

 

Impact op de bedrijfsvoering 

Dit project heeft een groot effect op de bedrijfsvoering. In de ideale wijze wordt de 

nieuwe werkwijze gefaseerd over de organisatie uitgerold. Het totale project mag 12 

maanden duren. De aanschaf en invoering van een nieuw ondersteunend systeem heeft 

op zichzelf driekwart jaar doorlooptijd. Daardoor is er geen tijd om de werkwijze inclusief 

het ICT-systeem gefaseerd door te voeren. Dit kan een bedreiging opleveren voor de 

continuïteit. Daarom zal 3 maanden een Ondersteuningsteam klaar staan om teams 

direct te ondersteunen wanneer daar grote problemen ontstaan. 

 

Werken met vier deelprojecten 

De activiteiten in dit project hangen met elkaar samen, maar zijn tegelijk ook zeer 

verschillend van aard. We hebben de activiteiten daarom gegroepeerd in vier 

deelprojecten. Twee daarvan (II en III) vragen om specifieke deskundigheid en krijgen 

daarom een eigen deelprojectleider. De deelprojecten I en IV worden uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van de projectleider zelf. 
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I Deelproject Kaders 

Uit verschillende interviews in de organisatie blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat 

over de te maken keuzes: wat moeten teams wel en niet zelf doen? Welke zorg bieden 

we wel en niet aan? Welke regels gelden bij het stellen van een indicatie? Hoeveel 

productie moet mijn team leveren? 

 

Op basis van de gehouden interviews en een aantal rondetafelgesprekken met 

medewerkers en deskundigen wordt per onderwerp een voorstel met kaders opgesteld. 

Dit wordt voorgelegd aan het management en de Raad van Bestuur. 

 

II Deelproject Ondersteunende Diensten 

De ondersteunende diensten doen hun werk met toewijding. Gezien de grote omvang 

van onze organisatie is de laatste jaren sterk gestuurd op uniformering. Dat betekent dat 

teams alleen standaard producten kunnen krijgen en alleen standaard vragen 

beantwoord krijgen. De start van het werken met zelfsturende teams heeft juist laten 

zien dat de vragen juist per team verschillen. Van de ondersteunende afdelingen en 

medewerkers wordt dus steeds meer flexibiliteit gevraagd. Dit vraagt deels andere 

competenties en deels een andere houding. In het deelproject opleiding en coaching zal 

daarom ook een traject voor de ondersteunende diensten worden opgenomen. De vraag 

of de goede competenties aanwezig zijn is een vraag voor het management en valt 

buiten dit project. 

 

Wanneer de zelfsturende teams hun werk zelf kunnen plannen en de productie bewaken 

zal een deel van het werk van de ondersteunende diensten vervallen. We zullen op basis 

van het ICT-traject tijdens het project een eerste inschatting maken van het effect en dit 

met cijfers onderbouwen. 

 

III Deelproject Ondersteunende ICT 

Uit de interviews blijkt dat de meeste medewerkers niet werken met het huidige systeem 

om productie te registreren. Dat doet de teamleiders/manager. De meeste medewerkers 

hebben geen enkel idee of de productie wordt gehaald of niet. Het maken van een 

planning/rooster ligt vaak bij de teamleider. Dit wordt beschouwd als een lastige taak 

omdat de wensen uiteen lopen en de informatie die nodig is voor het maken van een 

planning niet op één plaats te vinden is. 

 

Het huidige systeem is ongeschikt (zowel qua functionaliteit als 

gebruikersvriendelijkheid) om medewerkers roosters en productieregistratie zelf te laten 

uitvoeren. Er zijn systemen in de markt die dat wel kunnen. Het project zal onderzoeken 

welke systemen geschikt zijn en een selectievoorstel aan de Raad van Bestuur 

voorleggen.  

 

Om de (financiële) risico’s zoveel mogelijk te beperken zijn de uitgangspunten: 

 we bepalen eerst wat we nodig hebben en kijken dan pas naar wat er beschikbaar is 

 we kopen alleen systemen die zonder al te veel uitleg door medewerkers te gebruiken 

zijn (geen ingewikkelde interface) 

 we kopen alleen systemen van de plank: geen zelfbouw 

 we kopen alleen systemen die goed kunnen “praten” met ons financieel en 

personeelsysteem (aanwezigheid koppelvlakken). 
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IV Deelproject Coaching en opleiding 

Het beeld is dat sommige onderwerpen bij alle teams spelen, terwijl andere zaken per 

team verschillend zijn. Dit geldt zowel voor de zorgteams als voor de teams van de 

Divisie Ondersteuning. Het project voorziet daarom in een aantal algemene trainingen en 

in specifieke coaching/begeleiding per team. 

 

De teambegeleiding kan helemaal worden afgestemd op de behoefte van het team. Bij 

sommige teams zal het gaan om de onderlinge communicatie. Bij andere teams gaat het 

om hulp bij het onderling verdelen van taken. Weer andere teams zullen hulp nodig 

hebben bij hun resultaatgerichtheid. De tijd per team is vooraf vastgesteld zodat samen 

met een team wordt vastgesteld welke zaken de grootste prioriteit hebben. 

 

5 Fasering met belangrijkste activiteiten 

Het project Zelfsturing 2.0 doorloopt de zes standaard projectfasen. Dit project bestaat 

uit 4 deelprojecten, die de fasering in een ongelijk tempo doorlopen. Het deelproject 

‘Kaders’ is afgerond wanneer het deelproject ‘Opleiding en Coaching’ nog moet beginnen. 

Ieder deelproject doorloopt deze 6 fasen. Hieronder zijn de projectfasen alleen in 

hoofdlijnen beschreven: 

 

1 Initiatieffase (organiseren project) 

 Interviews in organisatie en met externe deskundigen 

 Uitwerken projectopdracht tot globaal Plan van Aanpak  

 Uitwerken Plan van Aanpak per deelproject 

 Bespreken Plan van Aanpakken met opdrachtgever 

 Vaststellen Plan van Aanpak 

 Communiceren Start Project Zelfsturing 2.0 met organisatie 

 

2 Definitiefase (bepalen aan welke eisen het eindresultaat moet voldoen) 

 Bepalen eisen en randvoorwaarden voor nieuwe inhoudelijke kaders d.m.v. 

documenten en interviews 

 Bepalen eisen en randvoorwaarden voor nieuwe werkwijze Ondersteunende diensten 

d.m.v. interviews 

 Bepalen eisen en randvoorwaarden voor Ondersteunend ICT-systeem d.m.v. 

interviews 

 Bepalen eisen en randvoorwaarden voor de opleidingen en de coaching d.m.v. 

interviews 

 Opstellen beslisdocument 

 Bespreken beslisdocument met klankbordgroep, opdrachtgever 

 Vaststellen beslisdocument door stuurgroep. 

 

3 Ontwerpfase (ontwerpen eindresultaat) 

 Bepalen beste vorm voor nieuwe kaders (spelregels, brochure,  ?) 

 Bepalen nieuwe werkwijze Ondersteunende Diensten 

 Uitwerken selectieprocedure Ondersteunende ICT 

 Uitwerken vorm teamtrainingen en teamcoaching 

 Bespreken concepten met medewerkers, management klankbordgroep 

 Opstellen en vaststellen concepten en beslisdocument door stuurgroep. 

 

4 Voorbereidingsfase (voorbereiden maken eindresultaat) 

 Organiseren ronde tafels met deskundigen en medewerkers voor kaders en nieuwe 

werkwijze Ondersteunden diensten 

 Selectieprocedure Ondersteunende Software 

 Selectieprocedure Trainingsbureaus 

 Opstellen beslisdocument 

 Bespreken beslisdocument met klankbordgroep, opdrachtgever 
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 Vaststellen beslisdocument door stuurgroep. 

 

5  Uitvoering (maken eindresultaat) 

 Uitwerken eerste concept kaders voor de zelfsturende teams 

 Invoeren nieuwe werkwijze Ondersteunende diensten 

 Installatie en implementatie Ondersteunend ICT-systeem 

 Uitvoeren opleidingen en opstarten coaching medewerkers en teams 

 Bespreken concept resultaten met medewerkers, management en klankbordgroep 

 Vaststellen resultaten door Stuurgroep 

 Opstellen en vaststellen beslisdocument door Stuurgroep. 

 

6 Nazorg (verhelpen kinderziektes en overdracht aan organisatie) 

 Uitvoeren evaluatie per deelproject 

 Verhelpen resterende verbeterpunten 

 Opstellen eindevaluatie project 

 Vaststellen beslisdocument en opheffen projectteam. 
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5 Omgeving project 

In de omgeving van het project zijn de volgende spelers van belang: 

 

Divisie Zorg 

Divisie die feitelijke productie levert. Circa 150 teams, 600 fte, 1000 medewerkers. 

Diversiteit aan werkervaring en opleidingsniveaus. Deel van de medewerkers is 

enthousiast; een deel sceptisch. Invoering volledige zelfsturing betekent forse reductie 

van aantal managers. 

 

Divisiemanagement neemt deel aan klankbordgroep van het project. 

Mening van medewerkers wordt gepeild door middel van ronde tafels (n.a.v. concept 

kaders) en een digitale enquête (1x n.a.v. concept kaders en 1 keer tijdens opleidings- 

en coachingstraject). 

 

Divisie Ondersteuning 

Ondersteunende afdelingen: alle PIOFAH-taken. Krijgt te maken met andere werkwijze, 

andere rol, nieuw systeem en verlies aan formatie. Het Divisiemanagement 

Ondersteuning zit in klankbordgroep van het project. 

 

Ondernemingsraad 

Als gevolg van dit project wordt een deel van de medewerkers boventallig. Dit leidt 

mogelijk tot onrust binnen de organisatie. 

 

De Ondernemingsraad: 

 Wil geïnformeerd worden en blijven over het project en de gevolgen voor 

medewerkers 

 Heeft adviesrecht wanneer het gaat om grote organisatiewijzigingen, het afvloeien 

van grotere groepen medewerkers en fundamentele wijzigingen van de werkwijze 

 Heeft begrip dat aanpassingen nodig zijn, maar streeft ernaar deze wijzigingen met 

zo min mogelijk negatieve impact voor de medewerkers te laten plaatsvinden. 

 

Een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad wordt maandelijks bijgepraat door de 

projectleider op uitnodiging van de Opdrachtgever. 

 

Accountant Zorgorganisatie 

De accountant zal straks de registratie van geplande en uitgevoerde productie door de 

zelfsturende teams moeten goedkeuren. De accountant zal dus overtuigd moeten dat de 

gewijzigde werkwijze betrouwbare cijfers oplevert.  

 

Een vertegenwoordiger van de accountant wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten van 

de klankbordgroep. 

 

Zorgverzekeraars  

Hoofdfinancier van onze organisatie. Stellen steeds hogere eisen aan onze kwaliteit en 

organisatie. Werken toe naar selectieve inkoop. Zorgverzekeraars bepalen in de 

toekomst welke zorgverlener een contract krijgt en vergoeden een organisatie meer 

wanneer deze voldoet aan gestelde eisen. Zorgverzekeraars: 

 hebben zorgen over de juiste indicering 

 hebben zorgen over correcte registratie 

 sturen op kwaliteit van de geleverde zorg 

 

De belangrijkste zorgverzekeraar wordt uitgenodigd voor de klankbordgroep van dit 

project. 
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Gemeenten 

De gemeenten gaan in de toekomst besluiten welke burgers behoefte hebben aan zorg. 

Een goed contact met de gemeenten is daarom nodig om ook in de toekomst voldoende 

productie te kunnen draaien. 

 

Vertegenwoordigers van de gemeenten in ons gebied zullen daarom tijdens 3 

informatiebijeenkomsten worden geïnformeerd over de veranderingen in de werkwijze 

van onze organisatie. Daarbij krijgen ze ook informatie over de beste manier waarop de 

gemeentelijke wijkteams contact kunnen opnemen met onze Zorgteams. 

 

6 Projectrisico’s 

U heeft zelf de volgende risico’s voor het project benoemd: 

 niet alle teams zullen in een keer de omslag kunnen maken  

 de gevolgen voor de bezetting van de ondersteunende diensten kunnen groot zijn. Dit 

kan leiden tot onrust in de organisatie 

 de huidige ICT-omgeving kent al de nodige problemen. 

 

Het projectteam heeft deze en andere risico’s op een rij gezet: 

 

No. Risico Effect Kans Waarde 

1 Niet alle teams maken in een keer de omslag 5 95% 4,75 

2 Onrust in de organisatie door formatiebeperking 5 75% 3,75 

3 Wijziging van de regelgeving door het ministerie 

tijdens het project 

3 25% 0,75 

4 ICT-systeem kan de nieuwe Ondersteunende ICT niet 

aan 

5 75% 3,75 

5 Terugval van productie in bij teams van meer dan 5% 5 95% 4,75 

6 Een cliënt overlijdt na verkeerde indicatie door een 

medewerker 

5 5% 0,25 

7 Financiële tegenvallers organisatie beperken 

projectbudget 

5 25% 1,25 

8 Divisies leveren niet informatie om project uit te 

voeren 

3 25% 0,75 

9 Personeel staakt medewerking aan het project 5 25% 1,25 

(Kans: 5%, 25%, 75%, 95%;   Effect: groot = 5, matig = 3, klein =1) 

 

Voor de volgende risico’s zijn maatregelen genomen: 

1   Niet alle team maken in een keer de omslag  

Er is een Ondersteuningsteam beschikbaar van enkele teamleiders en coaches. Dit team 

wordt ingezet om teams extra te ondersteunen en productieverlies tegen te gaan. 

 

2   Onrust in organisatie door formatiebeperking 

Samen met afdeling Communicatie wordt een communicatieplan opgesteld. Daarin wordt 

veel aandacht besteed aan de compenserende maatregelen en de ondersteuning die 

wordt geboden aan medewerkers die in de nieuwe situatie  

 

4   ICT-systeem kan het nieuwe Ondersteunende Systeem niet aan 

Wanneer het ICT-systeem het nieuwe Ondersteunende Systeem niet aan kan, wordt 

elders serverruimte ingehuurd en kunnen de medewerkers het systeem via Internet 

benaderen. Deze noodmaatregel vergt (indien noodzakelijk) een aanvullend budget voor 

het project. 

 

5   Terugval van productie bij teams van meer dan 5% 

Zie maatregel risico 1. 
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Projectbeheersing 

 

7 Projectplanning 

Hieronder is een planning op hoofdlijnen voor het project opgenomen. Een gedetailleerde 

projectplanning is opgenomen in bijlage 2. 

 

No. Deelproject Start Einde Zwaartepunt 

1 I Kaders 1 Januari 1 Juni Jan t/m Feb 

2 II Ondersteunende diensten 1 Februari 31 Dec Apr t/m Jun en 

Sept t/m Okt 

3 III ICT-Systeem 1 Februari 31 Dec Jun t/m Aug en 

Okt t/m Dec 

4 IV Opleiden en Coachen 1 Maart 31 Dec Okt t/m Dec 

 

 

8 Projectbegroting 

De projectbegroting is als volgt [De bedragen zijn fictief.]: 

 

No. Omschrijving € 

1 Deelproject Kaders 12.000,= 

2 Deelproject Ondersteunende 

diensten 

62.100,= 

3 Deelproject ICT-Systeem 956.800,= 

4 Deelproject Opleiden en Coachen 347.000,= 

5 Overig  185.000,= 

6 Totaal 1.562.900,= 

 

 

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De kosten voor het bespreken van de kaders (deelproject I) en de nieuwe werkwijze 

en inrichting van de Ondersteunende Diensten (deelproject II) zijn op verzoek van de 

opdrachtgever beperkt. Wanneer toch meer overleg nodig blijkt zal hiervoor extra 

budget nodig zijn 

 De kosten van inzet van eigen medewerkers wordt gedragen door de afdeling die de 

medewerkers aan het project levert 

 De kosten voor externe inhuur zijn voorlopige schattingen: er zullen volgens de 

inkoopregels offertes worden opgevraagd 

 De kosten voor het ICT-systeem is een schatting: er zal een aanbestedingsprocedure 

volgen. Om geen van de marktpartijen een voordeel te gunnen door verspreiding van 

dit Plan van Aanpak zal dit bedrag mondeling met de Stuurgroep worden besproken 

 

Een gedetailleerde projectbegroting is opgenomen in bijlage 3. Na de start van het 

project zal ieder deelproject de begroting voor het eigen deelproject verder detailleren en 

uitsplitsen per projectfase. 



 

10 
 

 

9 Kwaliteitsbewaking 

De volgende afdelingen bewaken de kwaliteit van tussen- en eindresultaten: 

 

No. Deelproject Resultaat Kwaliteitsbewaking 

1 I Kaders Kaders (taken) Klankbordgroep 

2  Productiedoelstellingen Afd. Financiën 

3 II Ww. Onderst. 

Diensten 

Overzicht vragen 

zelfst. teams 

Stuurgroep, 

Klankbordgroep 

4  Nieuwe werkwijze Klankbordgroep 

5  Formatiebepaling Afd. Financiën/P&O 

6 III Ondersteun. ICT Systeem voor planning 

en registratie 

Afd. ICT/Financiën 

7 IV Opleiding & 

coaching 

Spelregelset Klankbordgroep 

8  Trainingstraject P&O 

9  Begeleidingstraject P&O 

 

 

10 Projectorganisatie en taakverdeling 

In onderstaande figuur geeft de projectorganisatie voor het Project Zelfsturing 2.0 weer. 

 

 
 

 

Een gedetailleerd overzicht van de leden van de projectorganisatie en hun ureninzet is 

opgenomen in bijlage 1. 
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11 Informatievoorziening en projectcommunicatie 

De informatievoorziening in en rondom het project verloopt als volgt: 

 

 

Onderdeel PL OG Klankbord

-groep 

Stuur-

groep 

Divisie-

managm. 

OR Gemeenten 

Plan van Aanpak (totaal) O G TI B TI TI TI 

Plan van Aanpak deelprojecten O G TI B TI TI  

I Concept Nieuwe Kaders O G A B A TI A 

II PvE en voorstel Werkwijze 

ondersteunende diensten 

O G A B A A  

III PvE en selectiedocument 

nieuw ICT-systeem 

O G A B TI A  

IV PvE en selectiedocument 

opleiding en coaching  

O G A B TI A  

 

O = Opstellen, G = Goedkeuren, A = Advies, B = besluit, TI = Ter informatie 

 

Dit communicatie-overzicht gaat vooral over het project en de vast te stellen 

projectdocumenten. De deelprojecten maken een voorstel voor de communicatie naar de 

medewerkers. Deze communicatieplannen worden opgesteld samen met de afdeling 

Communicatie van onze organisatie. 

 

12 Ondertekening 

Dit Plan van Aanpak is besproken en akkoord bevonden door zowel de Opdrachtgever 

(Stuurgroep) als de Projectleider: 

 

Voor akkoord: 

 

Opdrachtgever     Projectleider: 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr P. Palindroom      dhr. J. Jansen 
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Bijlage 1: Samenstelling Projectteam 

 

 

Stuurgroep: 

 G. Bestevaer, voorzitter Raad van Bestuur 

 V. Kruimel, lid Raad van Bestuur 

 P. Palindroom, lid Raad van Bestuur, gedelegeerd opdrachtgever 

 

Projectteam: 

 

No. Naam Deelproject Functie Afdeling Uren 

per 

week 

1 J. Jansen Algemeen, 

I Kaders, IV 

Opleiding & 

Coaching 

Algemeen 

Projectleider, 

deelprojectleider  

P&O 40 

2 P. Frissen I Kaders Projectmedewerker Strategie 16 

3 T. Stevens I Kaders Projectmedewerker P&O 16 

4 P. Paulusma I Kaders Projectmedewerker  8 

5 P. Huf II Ond 

Diensten 

Deelprojectleider Extern 32 

6 G. Tifman II Ond 

Diensten 

Projectmedewerker Ondersteuning 32 

7 L. Klaarbeel II Ond 

Diensten 

Projectmedewerker P&O 16 

8 R. Stoker II Ond 

Diensten 

Projectmedewerker Ondersteuning 32 

9 T. Elias III ICT 

Systeem 

Deelprojectleider Extern 32 

10 W. Radar III ICT 

Systeem 

Projectmedewerker ICT 32 

11 G. Titulaar III ICT 

Systeem 

Projectmedewerker Ondersteuning 16 

12 F. de Groot III ICT 

Systeem 

Projectmedewerker Zorg 16 

13 H. Pulp IV Opleiding en 

Coaching 

Projectmedewerker P&O 24 

14 U. Lakei IV Opleiding en 

Coaching 

Projectmedewerker Zorg 4 

 

Klankbordgroep: 

 Y. van Twist, Divisiemanager Zorg 

 B. van der Klei, Divisiemanager Ondersteuning 

 G. Drimmel, accountant 

 P. van Hupelschoten, zorgverzekeraar Unicura. 
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Bijlage 2: Projectplanning 
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Bijlage 3: Projectbegroting 

 
Begroting Project Zelfsturing 2.0

Deelproject Uren/ 

aantal

Tarief Begroot Uitgegeven Aangegane 

verplichtingen

Nog 

verwacht

Totaal 

uitgaven

Vrije 

ruimte

I Deelproject Kaders

1 Inhuur deskundige 40 100           4.000           -                        -            -            4.000           

2 Inhuur onafhankelijke procesbegeleiding 80 100           8.000           -                        -            -            8.000           

Subtotaal 120           12.000        -                 -                        -           -           12.000        

II Deelproject Ondersteunende Diensten

1 Inhuur deelprojectleider 1 100           100               -                        -            -            100              

2 Inhuur onafhankelijke procesbegeleiding 100 100           10.000         -                        -            -            10.000        

3 Extern formatie-advies 1 35.000     35.000         -                        -            -            35.000        

4 Ondersteuning aanpassing werkprocessen 200 85              17.000         -                        -            -            17.000        

Subtotaal 302           62.100        -                 -                        -           -           62.100        

III Deelproject ICT-systeem

1 Inhuur deelprojectleider 960 100           96.000         -                        -            -            96.000        

2 Inhuur externe deskundigheid 8 100           800               -                        -            -            800              

3 Ondersteuning aanbestedingsprocedure 1 10.000     10.000         -                        -            -            10.000        

4 ICT-systeem (incl. implementatie) 1 850.000   850.000       -                        -            -            850.000      

Subtotaal 970           956.800      -                 -                        -           -           956.800     

IV Deelproject Opleiden en Coaching

1 Inhuur teamcoaches 900 100           90.000         -                        -            -            90.000        

2 Inhuur individuele coaches 320 100           32.000         -                        -            -            32.000        

3 Teamtrainingen 150 1.200        180.000       -                        -            -            180.000      

4 Overige trainingen 15 3.000        45.000         -                        -            -            45.000        

Subtotaal 1.385        347.000      -                 -                        -           -           347.000     

V Overig

1 Inzet communicatiemiddelen 1 15.000     15.000         -                        -            -            15.000        

2 Juridisch advies 1 20.000     20.000         -                        -            -            20.000        

3 Post onvoorzien (ca 10% projectbudget) 1 150.000   150.000       -                        -            -            150.000      

Subtotaal 3                185.000      -                 -                        -           -           185.000     

Totaal begroting  project Zelfsturing 2.0 1.562.900   -                  -                        -            -            1.562.900   
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