Opdrachtgever
In deze rubriek gaan wij in gesprek met opdrachtgevers en vragen hen om een reflectie op ons vak.
In deze aflevering Thijs Houtappels, bestuurder van Atlant Zorggroep.

OPDRACHTGEVER, LET OP
DE BELEVINGSWERELD VAN JE KLANT!
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TEAMS HEBBEN HUN EIGEN
VERBETERAGENDA’S ’, licht Hout-

appels toe. ‘ We zijn er nog niet,
maar langzaam maar zeker komt er
een soort eagerness in de organisatie om de beste dienstverlener in
de zorg te zijn. Met teams waarin
men elkaar vertrouwt en die waarden gedrevenheid zijn. Teams die
open en transparant zijn en waarin
medewerkers zich veilig voelen om
professionele zorginterventies ter
discussie te stellen vanuit de eigen
expertise en de beleving van hun
cliënten. Want elke vraag over zorg
Thijs Houtappels is sinds
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