
 

Zorg en samenleven  
   

 
 

 Zelfsturing en kwaliteit 
RadarAdvies helpt aanbieders van zorg innoveren 
 
Kwaliteit, veiligheid en welzijn, daar gaat het in de langdurige zorg vooral om. Zoekt uw 
organisatie ook naar manieren om zoveel mogelijk het welzijn van uw cliënten centraal 
te stellen? Met behoud van kwaliteit? Binnen de geldende financiële kaders? 
RadarAdvies helpt u samen met uw teams een kwaliteitsslag te maken. 
 

Zelfsturende teams  
RadarAdvies ondersteunt de teams bij de ontwikkeling naar zelfsturing. We leren de 
teams om een omslag te maken in denken en doen, met als uitgangspunt maatwerk 
voor de cliënt. Wij schakelen tussen de niveaus van management, bestuur en uitvoering 
om een breed draagvlak te creëren. De teams moeten immers de ruimte krijgen om 
creatieve oplossingen te zoeken en kwaliteitsverbeteringen door te voeren. 
 

Op zoek naar welzijn en geluk 
Onze adviseurs leren uw medewerkers de zorg te organiseren rond de behoefte van de 
cliënt. Ze begeleiden de teams bij de omslag die nodig is om op zoek te gaan naar 
individuele oplossingen en maatwerk. Een respectvolle bejegening, een onderzoekende 
houding en aanwezigheid naast de cliënt in plaats van voortdurend zorgen voor de 
cliënt, zijn belangrijke kenmerken waarop we coachen. 
 
‘We laten de bestaande structuren los en gaan op zoek naar waar iemand blij van wordt. 
Als iemand altijd geschilderd heeft, moet hij niet gaan punniken.’ 
 

Integraal werken 
Voor het realiseren van deze individuele aanpak moet je echt moeite doen en dat kan je 
als medewerker niet alleen. Onze adviseurs coachen de organisatie op het integraal 
betrekken van het netwerk rond de cliënt: de verzorgende, de keukenmedewerker, de 
vrijwilliger en de activiteitenbegeleider zijn allemaal belangrijk in het gesprek over 
kansen en mogelijkheden. Zo kom je samen tot andere ideeën over de verbetering van 
het welzijn van de cliënt. 

 
Versterking eigen kracht, inzet sociaal netwerk 
We begeleiden de medewerkers in de teams om zoveel mogelijk uit te gaan van wat 
iemand wel kan, met inzet van het sociale netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers, en 
alleen ondersteuning (maatwerk) te leveren als dit echt nodig is. In de intramurale zorg 
kan vaak veel meer dan je zou denken. 
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 Onze aanpak 
We doen het samen. Eerst bepalen we met u uw strategie. Vervolgens stellen we een 
compact stappenplan op om deze vraag te kunnen beantwoorden. 
 
Regelmatige stemmen we met u de uitvoering van de opdracht af. Het resultaat van 
onze samenwerking komt nooit als een verrassing. 
 

Onze adviseurs 
RadarAdvies beschikt over 50 adviseurs en een pool van deskundige zzp’ers die 
aanbieders van zorg en welzijn helpen om te innoveren. Achter iedere adviseur staat een 
breed expertiseteam, u ziet ze niet maar juist vanuit deze samenwerking maken wij het 
verschil. Onze adviseurs werken als projectleider, programmamanager, 
organisatieadviseur, verandermanager of beleidsadviseur en hebben een brede 
expertise en ervaring met kwaliteitsvraagstukken in intra- en extramurale zorg, 
samenwerkingsvraagstukken en teamontwikkeling. Onze adviseurs zijn betrokken en 
ondernemend, denken met u mee en komen met werkbare oplossingen. 
 

Contact 
We ondersteunen u graag! Interesse in onze diensten? Neem contact met ons op. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam 
T (020)  463 50 50| secretariaat@radaradvies.nl | www.radaradvies.nl 

Meer informatie 

 

 

 

Marjon Breed 
m.breed@radaradvies.nl 

06 54 62 26 46 
 

Wim Klei 
w.klei@radaradvies.nl 

06 42 29 72 77 
 

Tamar Hoefsloot 
t.hoefsloot@radaradvies.nl 

06 11 12 41 29 
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