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door individuele werkbesprekingen
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helpsteraericht bezig, ondersteu-

nmd m mmrearolenscheppend.
Woew d w taakwerschuiving plaats heeft
@wmdt?rn l i ~ ,&nk ik, mrschillend per instellilng en per persoon van leidinggevende en
hslpszer, maar de tendens is overal aanwezig.

vershulvlng van de

tw&&ps- naer de eerstelijnsvoorzisnrngen is de ontwikkeling, dat er meer samengew r k t moetfgaat worden door de vier kerndisciplines In de thuiszorg: huisartsen,
wijkverpleging, gezinsverzorging en maatschappelijkwerk Dit betekent dat er meer tijd
en aandacht nodig is voor overleg en afstemrning van taken.
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De genoemde ontwikkelingen hebben voor de
gezinsverzorg~ngsorganisatiesallerlei gevolgen. Gevolgen voor de rnanier van hulpverlenen (bv. flexibel hulpverlenen), voor de organisatie (bv. nieuwe hulpvormen), maar ook
voor de functie en taken van leidinggevenden
en uitvoerenden (helpsters). Blj dit laatste wil
~kwat langer stilstaan.
In de jaren '60 en '70 was de leidinggevende
de 'maatschappehjk werkster', die zich met
name richtte op begeleidmg van clienten en
veel huisbezoeken deed. De leidmggevende
nam de centrale posltle in en werkte met 'opdrachten- naar de helpster toe. Maar geleidelijk aan is hierin verendering gekornen. Door
genoemde ontwikkelingen is de werkbelastmg van helpsters en leidinggevenden steeds
groter geworden. Voor de helpster betekent
dit steeds meer clienten helpen, voor de leidinggevende meer clienten en meer helpsters
begeleiden. Gevolg is dat de contacten tussen
leiding en chenten verminderen en dat de
hulpverlening veel meer in handen komt van
de helpster.
Grofweg geschetst is in de huidige situatie de
'leidinggevende degene, die de hulp organiseert en de helpster degene, die deze hulp
uitvoert. De leidinggevende coordineert de
hulpverlening en begeleidt de helpster op afstand. Dit begeleiden op afstand gebeurt mo-

Melpsterstesms
Momenteel wordt i n verschillende instellinpen geexperimenteerd of gewerkt met aanpak, waartn deze taakverschuiving duidelijk
vorm krijgt: het werken met helpstersteams.
Zo'n helpstersteam werkt als team in een bepaa~ldewijk of buurt en heeft a k team ook de
verantwoordelijkheid voor alle gezinszorgcllienten in deze wijk of buurt. De teams plannen en organiseren zelf de hulpverlening (bv.
wekelijks). De lerdinggevendeis in deze opzet
voor de planning en organisatie nlet meer de
eerstverantwoordelijke, maar de eindverantwoordelijke. Het team krijgt een belangrijke
bijdrage in de indicatiestelling (hoeveel hulp,
voor welke taken). De helpster is beter op de
hoogtevan de situatievan declient en kan het
beste beoordelen hoeveel hulp er nodig is.
Ook het overleg met chenten en andere hulpverleners wordt zoveel magelijk gevoerd door
de helpsters die in het team werken. De leidinggevende functioneert meer op de achtergrond
Positieve elementen zijn hierbij 0.a.:
Er is meer mogelijkheid om 'aangepaste
hulp' te bieden (hulp op andere tijden, vaker
korter hulp).
Er is een grotere continu'iteit i n de hulpverlening (bv bij ziekte eerder inval).
Er zijn meer mogelijkheden om acute hulp
te verlenen.
Voor de client is er het voordeel van hulp uit
een vast team (niet steeds nieuwe mensen in
huis).
Een wijkteam kan effectiever samenweri
ken met andere eerstelijnsdiciplines (grotere
herkenbaarheid).
De zelfstandigheid van de helpster neemt
toe, zij krijgt meer verantwoordelijkheid. Dit
verhooat de motivatie en hey werkolezier.
De Getrokkenheid van de helpstgrbij de
'- ,
instelling is groter.
De helpster heeft meer collegibal 6&"n'k%@
t
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Leiding geven nieuwe stijl
Tot besluit wil ik de betekenis van deze veranderingen in mijn werk als leidinggevende
trachten aan te geven.
Taakuitholling?
Door sommigen wordt de taakverschuiving
gezien als een verschraling en uitholling van
de functie van leidinggevende. lmmers het
directe contact tussen leiding en client wordt
veel minder. De leidinggevende wordt veel
meer de "manager" achter het bureau. Voor
mezelf heb ik niet het idee, dat dit zozeer een
verarming van het werk is, maar veel meer dat
de nadruk op andere dingen komt te liggen.
Aan de ene kant meer nadruk op de organisatie, coordinatie, registratie en administratie
van het werk. En aan de andere kant meer
nadrukop de begeleiding van hulpen. Zeker i n
het laatstgenoemde zit, denk ik, een enorme
uitdaging:
In de eerste plaatszal de leidinggevende bij
het opstarten van de helpstersteams een belangrijke taak hebben in het voorbereiden en
instrueren van hulpen.
Het begeleiden van hulpen zal veel meer in
groepsverband gaan gebeuren. De leidinggevende zal dus veel meer te maken krijgen met
'groepswerk' en 'groepsprocessen'.
Van de helpsters worden nieuwe kwaliteiten en deskundigheden verwacht (bv. leren
plannen, samenwerken i n een team, signaleren en rapporteren). De leidinggevende zal
een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling
van deze vaardigheden.
Als de helpstersteams functioneren heb je
als leidinggevende regelmatiger contact met
je hulpen. De onderlinge samenwerking zal
veel meer uitgediept kunnen worden.
Delegeren
In de nieuwe manier van werken zal een leidinggevende taken moeten, maar ookkunnen
delegeren.
Als leidinggevende blijf je verantwoordelijk
voor het hulpverleningsproces, maar je bent
er veel minder direct zelf bij betrokken. Dit
vereist, dat je als leidinggevende je helpster
weet te bevragen t.a.v. wat je moet weten.
Ook moet duidelijk zijn wat straks de.grens is
van ieders verantwoordelijkheid om 'botsingens t e voorkomen.
Als deze manier van werken ingevoerd is, zul
je als leidinggevende te maken krijgen met
steeds mondiaer huloen. Ook dit vraaat een

veau Dat houdt het gevaar In dat leder op zlln
elgen ellandje gaat werken Om dat tevoorkomen IS het van belang dat er gewerkt wordt
met een hulpverlen~ngsplanom z ~ c hte
t houden op het hulpverlen~ngsprocesEen hulpverlenlngsplan wordt opgesteld met c l ~ e nen
t
hulp Hlerrn wordt het doel van de hulpverlenlng beschreven, de manler om dle te be
ken en de gemaakte (taak)afspraken
maakt een hulpverlenmg lnz~chtehjken b
spreekbaar blnnen het helpstersteam
Verder IS een goed lnd~catlesysteem,dat u
form aehanteerd wordt en reaelmatla b e s ~
ken wordt binnen de instelling, ono4bee;lijk.
En binnen de helpstersteams zal ook gewerkt
moeten worden aan een eenduidige lijn naar
clienten toe (bv. uniform hanteren van afspraken).

Deskundigheidsbevordering
Ik denk, dat er bij de afdelingen deskundigheidsbevordering binnen de instellingen voor
gezinsverzorging een belangrijke taak ligt. Er
is in deze tijd van veranderingen grote behoefte aan duidelijkheid i n waar w e mee bezig zijn. Een cursusaanbod dat aansluit bij de
taak- en functieverandering geeft inzicht en
ondersteunt. Het voorkomt, dat leidinggevenden het idee krijgen van het zelf uit te moeten
zoeken. Bovendien is het voor elke leidinggevende individueel onmogelijk om zich in te
werken i n de nieuwe manier van werken. Je
hebt reacties en informatie nodig van anderen, om zichtte krijgen op hoe je n u bezig bent
en op wat er moet veranderen.
Tot zover dit artikel over de veranderingen
binnen de gezinsverzorging. Het is bij lange
na niet uitputtend, maar bedoeld om een
beeld te geven van wat er momenteel speelt
binnen de gezinsverzorging. vanuit het perspectief van een leidinggevende.
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