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Unieke cliëntProfessional
“Ik stel me voor”“Ik sluit aan”

Goede 
oplossing
hier & nu

Met Lable Care en Mijn Lable Care  

Lable Care koppelt met andere pakketten

Want 
‘zodra we ‘de organisatie’ 
binnentreden, komen we 
in een andere manier van 

denken terecht. Dan 
wordt het 

organiseerverhaal in ons 
hoofd vervangen door de 
organisatielogica, met de 

daarbij behorende 
bedrading die zich door 

de jaren heen heeft 
gevormd. 

Uit ‘Anders vasthouden’ 
Wouter Hart

Samen de organisatielogica doorbreken  
m.b.v. de methodiek in zorgdossier & de uitkomsten



Valkuil: instrumenten uit de systeemwereld

Centrale vraag:  

‘Begint het 
denkproces én het 
werkproces bij de 
externe norm of bij 
de vraag wat 
werkelijk nodig is?’  

Uit ‘Anders Vasthouden’ 
Wouter Hart  
aangevuld met visie Lable

Veel ECD’s bestaan uit veel gedigitaliseerd papier 
gebaseerd op de externe norm

Stel jezelf de vraag: en weet ik dan wie die mens is?



Gevolg: werkdruk, frustratie & leegloop uit de zorg Niet langer omheen organiseren maar de hekken weg!



Van de missie en visie van de organisatie

geholpen door:

directeur 
financier 

toezichthouder

geholpen door:

collega 
leidinggevende 

staf

mens 
omgeving 

professional

denkrichting

Met dank aan Wouter Hart voor beschikbaar stellen van tekening

naar DOEN met Lable Care  

geholpen door:

directeur 
financier 

toezichthouder

geholpen door:

collega 
leidinggevende 

staf

mens 
omgeving 

professional

denkrichting
Naar Doen!Van



Unieke cliëntProfessional
“Ik stel me voor”“Ik sluit aan”

Goede 
oplossing
hier & nu

Van zorgdossiers met zorgproblemen (& professionele acties)

naar unieke mensen met wensen (& samen doen)

Resultaat: basis op orde kwaliteitskader  

aantoonbaar met uitkomsten Lable Care op de thema’s van het kwaliteitskader  
op niveau van cliënt, team, locatie & organisatie



Uitkomsten locaties
Ervaring bewoner algemeen op individuele behoefte en wensen

Vergelijk locaties 
Werken we samen met bewoner, familie, naasten en vrijwilligers?



Passen de behoeften en wensen in de ZZP?
Op organisatieniveau verantwoordelijkheid (kunnen) nemen

Per locatie
Capaciteitsplanning: totaal aantal uren per functieniveau per week  



Niveau afdeling en/of locatie
Is er een risico en wenst de bewoner maatregelen?

Waarnemingen over Lable Care

Bedoeling



Wat zegt de inspectie hierover? 

Thebe werkte destijds nog met 
ander dossier in ander deel 

werkgebied

Wat zegt een zorgaanbieder hierover? 

Bedoeling


