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Nummer 132 d.d. 19 oktober 2017 

ENA NOVA bevat management-

informatie en is uitsluitend bestemd 

voor personeel, inclusief vrijwilligers, 

werkzaam bij Zorggroep Ena. De 

informatie is niet bedoeld voor 

cliënten, bewoners en bezoekers.  

Meelopen binnen Zorggroep Ena. 

In een van de lunchbijeenkomsten werd mij 

gevraagd een keer in de zorg van een huiskamer 

mee te lopen, mee te werken. Zo zou duidelijk 

worden hoe het reilt en zeilt op een huiskamer. 

We hebben daar direct een afspraak voor 

gemaakt en gisteren heb ik daarom een ochtend 

meegewerkt met de zorg van huiskamer De 

Bosrand in Ruimzicht. Een leuke en leerzame 

ochtend om met Willy, Lia en Frida op te trekken 

en in de zorg voor de bewoners mee te helpen. 

Mooi om mee te maken hoe er warme zorg werd 

geboden en hoe zij mij daarin mee namen. We 

hebben op positief kritische manier over de zorg 

gesproken, over wat hen enthousiast maakt maar 

ook waar ze tegenaan lopen en waar hun zorgen 

liggen. Ik heb me dat goed in de oren geknoopt 

en kijk terug op een fijne ochtend met mooie 

ervaringen.  

Ik heb dit meelopen/meewerken in het verleden 

ook al eens gedaan maar daar is de klad in 

gekomen. Ik ben van plan dat wel weer te gaan 

doen. Ik heb daarom Marijke van den Berg 

gevraagd met verschillende afdelingen, diensten, 

dagopvang,  etc… afspraken hiervoor te maken. Ik 

ben van plan maandelijks tenminste een ochtend 

of dienst mee te maken. Dat kan in de huiskamer 

zijn, een avond- of nachtdienst, bij de receptie of 

een dagdeel met Martijn op stap….. Dus wellicht 

tot binnenkort. 

Ontwikkelingen Zorggroep Ena in beeld  

Binnen de zorggroep zijn zoveel ontwikkelingen 

gaande dat het best begrijpelijk is dat je de draad 

wel eens kwijt raakt. Wat heeft de ene 

verandering nu te maken met de andere? In het 

project van Zelfsturende teams hebben we het er 

regelmatig over dat bij alle beslissingen en acties 

die je wilt ondernemen het steeds belangrijk is 

om te bekijken welke gevolgen deze hebben voor 

de cliënt, de medewerkers en voor de 

organisatie. Op die manier leren we samen om 

meerdere invalshoeken onder de loep te nemen 

bij besluiten klein en groot. Om duidelijk te 

maken hoe alle veranderingen met elkaar in 

verband staan en om te laten zien wat er allemaal 

speelt, is een poster gemaakt die in de 

teamposten komen te hangen en waar ieder 

team en iedere medewerker kan zien waar we 

mee bezig zijn. Een mooie gelegenheid om met 

elkaar hierover in gesprek te gaan of elkaar 

hierop te bevragen. Immers, vele collega’s dragen 

in werkgroepen of projectgroepen hun steentje 

bij aan deze ontwikkelingen bij! 

Deze poster is als bijlage bij deze Ena Nova 

gevoegd. 

Bij een bijeenkomst van de werkgroepen 

zelforganisatie zijn ook filmpjes en foto’s gemaakt 

waar verschillende werkgroepen kort aangeven 

waar we met elkaar staan en hoe verder met dit 

project. Erg leuk om eens te bekijken. Vanaf 

volgende week staan deze op intranet. 

   

Tot zover voor nu. 

Met vriendelijke groet,  

Arjan Kiers
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