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Ritme afstemming – De cliënt 
staat centraal bij de afstemming 
van het moment van zorglevering 
en het vermogen flexibel te zijn 
als wensen veranderen. 
Professionele afstemming – 
Client en verpleegkundige gaan 
een wisselwerking met elkaar aan 
en bouwen een wederzijdse 
relatie op. Verpleegkundigen zien 
de cliënt hierbij als een ‘individu’. 
Emotionele afstemming – 
Verpleegkundigen nemen meer 
verantwoordelijkheid dan wordt 
verwacht. Een verpleegkundige 
treedt dan ook met professionele 
verantwoordelijkheid op voor de 
cliënt. 
Contextuele afstemming – Vanuit 
het perspectief van de cliënt is bij 
zorglevering de woning de 
belangrijkste context. Echter, 
deze context wordt verbreed met 
het benutten van sociale banden, 
creëren samenhang professionele 
omgeving en bewustwording 
tegenstrijdige belangen. 
Tijdelijke afstemming – 
Afstemming met betrekking tot 
tijdelijke omstandigheden als 
gevolg van veranderingen in de 
klantportfolio waarbij empower-
ment onafhankelijkheid cliënt en 
op ervaring gebaseerde zorg een 
rol spelen. 

Zelfsturende teams – Teams 
voeren werkzaamheden uit 
zonder tussenkomst van een 
manager. Teams worden 
ondersteund door regionale 
coaches en het hoofdkantoor 
voor bijvoorbeeld administratie. 
Medewerkers zijn verbonden 
door middel van een virtuele 
gemeenschap om te zorgen dat 
de hoogst mogelijke zorgkwaliteit 
wordt geleverd en te voorkomen 
dat er tijd wordt verspilt. Een 
team bestaat uit maximaal 12 
personen. Teams organiseren 
zich geografisch en zitten dicht bij 
hun cliënten. 
Team synergie – Teams kennen 7 
rollen waarbij iedereen de rol van 
verpleegkundige vervult, terwijl 
de andere rollen een aanvulling 
vormen om het werk gedaan te 
krijgen. Een goede teamgeest 
wordt bereikt door respectvol 
met elkaar om te gaan en de 
juiste woordkeuze jegens elkaar. 
Genuanceerde deskundigheid – 
Verpleegkundigen beschikken 
over het vermogen om subtiele 
signalen op te vangen tijdens het 
werken met cliënten door  
diepgaande expertise, eerst te 
buurten dan te zorgen en 
fingerspitzengefühl. 

Ondernemend gedrag – 
Perceptie van stigmatisering als 
de invoering van iets nieuws niet 
onmiddellijk wordt aanvaard. Het 
nemen van risico’s en afwegen 
van verliezen. De houding van 
een ‘ontwikkelaar’ om naar 
innovatie te streven. 
Creatie voorwaarden voor 
vrijheid – Organisatorische 
vrijheid zorgt ervoor dat een 
verpleegkundige meer tijd 
doorbrengt met de cliënt wat 
mogelijkheden schept om de 
klantgerichtheid te verbeteren. 
Vrijheid van zingeving zorgt 
ervoor dat verpleegkundigen 
intrinsiek worden gemotiveerd. 
De enige waarborg die geldt, is 
een productiviteit van 60%. 
Handhaven van vrijheid – 
Vrijheid wordt beschermd en 
bevorderd door het systematisch 
herinneren hieraan zoals bij een 
overleg. Het verrijken en 
beschermen van het ecosysteem 
vindt plaats door selectie van de 
juiste mensen en ontslag van 
mensen die niet binnen het 
ecosysteem passen. Het is 
belangrijk om coherentie te 
creëren in teams door 
bijvoorbeeld introductie-
bijeenkomsten voor nieuwe 
medewerkers. 

Flexibele ICT-ondersteuning – 
Verpleegkundigen hebben op elk 
moment en op elke plaats 
toegang tot de nodige gegevens 
en informatie en mogelijkheid om 
te rapporteren. Zorglevering is 
het primaire proces en ICT is zo 
georganiseerd dat het faciliteert. 
Gegevensinvoer van de ICT 
oplossingen is eenvoudig te 
gebruiken en is afgestemd op de 
behoeften van zelfsturende 
teams. 
Stapsgewijze creativiteit – 
Proces van stap voor stap 
creatieve oplossingen voor ICT-
gebruikers proberen te vinden 
wat tijd bespaart, in kleine 
gedeelten is ontwikkeld en helpt 
om complexiteit te verminderen. 
Er wordt geprobeerd zoveel met 
bestaande middelen nieuwe 
toekomstmogelijkheden te 
ontdekken. 
Systematische beoordeling van 
gegevens – Creëert de 
mogelijkheid om een 
gemeenschappelijke basis op te 
bouwen in het dienen van de 
cliënt die past bij de organisatie 
haar filosofie van het opbouwen 
van vertrouwen door middel van 
vakmanschap en verhogen van 
ondernemerschap. 

Menselijkheid boven 
bureaucratie – De opvatting 
heerst dat er vertrouwen moet 
zijn in de goede intentie van 
betrokkenen. Mensen zijn tot 
meer in staat dan waar ze voor 
zijn opgeleid en moeten dan ook 
de ruimte krijgen te ontdekken 
waartoe ze echt in staat zijn. 
Mensen zorgen voor elkaar en er 
is een cultuur van zorgethiek. 
Verschillende rollen van de 
oprichter – De oprichter heeft 4 
rollen: change agent, 
wijkverpleegkundige, manager en 
integrator. Zo blijft hij in 
verbinding met de markt, de 
medewerkers en de gezondheids-
zorgsector. 
Slimme communicatie – De wijze 
van communicatie moet de 
ontvanger het gevoel geven dat 
deze oprecht, respectvol en 
hartelijk is. Van de ontvanger 
wordt geacht dat deze oplettend 
genoeg is om te begrijpen wat er 
wordt gezegd. De zender van 
informatie moet in staat zijn om 
zich openlijk uit te drukken als 
het gaat om zijn emoties, 
denkprocessen en twijfels. De 
informatie die wordt 
overgebracht, moet zinvol zijn 
voor de ontvanger. 
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