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Het hart kloppend houden 
terwijl de trein verder gaat



Wijdemeren

Amersfoort, Soest en 
Soesterberg

Gooi en Vechtstreek

Utrecht Zuidoost en 
Utrechtse Heuvelrug

> 140 vrijwilligers & 
stagiaires

> 100 zorgverleners
250 zorgvragers

Utrecht

Veenendaal

Almere
Team Wijdemeren

Ridderspoor & OC Hilversum

OC Utrecht

OC De Bilt

OC Amersfoort

OC Soest

OC Soesterberg



Kernwaarden
Elkaar zien, oprechte interesse, persoonlijke zorg en begeleiding, betrokkenheid 

mantelzorgers, in dialoog 
©René Savelberg

(Meer) tevreden klanten

Support organisatie
HR, administratie, secretariaat, 

management

Interne klant
(Meer) ZZP-ers

Vrijwilligers & stagiaires

King Arthur Groep
specialist in dementiezorg

Feedback loops
lerende organisatie

ronde tafels
periodieke overlegstructuur



https://www.youtube.com/watch?v=-1-1VxGSjwI





• Inwerktrajecten zijn ontwikkeld en worden 
toegepast in OC, huis en IBT.

• Alle zorgverleners zijn bekend met de visie, 
kernwaarden en praktische werkwijze

• Kennis over dementie en praktische 
informatie zijn toegankelijk voor 
zorgverleners, stagiaires en vrijwilligers

• Zorgplannen en rapportages zijn van een 
hoger niveau.

Meer standaardiseren 

Alle klanten mogen erop rekenen dat zij goede zorg 
krijgen



• Er zijn voldoende zorgverleners in elke 
regio (prioriteit bij bestaande regio’s; 
later Almere, Zeist)

• Er zijn zelforganiserende IBT teams in de 
regio’s Wijdemeren, Gooi, Veenendaal en 
de Bilt. (prioriteit bij bestaande regio’s)

• Er wordt casemanagement geboden in 
regio’s Veenendaal, Amersfoort en Gooi. 500.000 mensen met dementie 

in 2030

Groeien 

Er zijn voldoende zorgverleners om meer mensen 
met dementie te begeleiden in de regio’s



• Grotere opkomst van bijeenkomsten 
wordt gefaciliteerd.

• Intervisie neemt een centrale plek in 
in de ontwikkeling

• Ronde tafel bijeenkomsten worden 
toegepast om in dialoog te blijven 
over de praktische werkwijze 

• Teams zijn bekend met de doelen en 
die worden regelmatig geëvalueerd

• De backoffice is faciliterend aan de 
teams

Blijven ontwikkelen
Elk team is zelforganiserend en in dialoog

De ronde tafel en de ridders. Bron: Wikipedia



Elke 6 weken een organisatie ronde tafel


