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De organisatie achter de professionals

Ixly helpt (zorg)organisaties om HR processen beter in te richten en te voorzien van 

kwalitatieve en innovatieve instrumenten om het juiste advies te geven.

Slim, pragmatisch en duurzaam.

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 

19 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast biedt Thebe zorg in 25 

woonzorgcentra in de regio. 



Samen op pad!

De Aanleiding 

De Oplossing

Het Resultaat



Er was eens… 2012, de start van de Thebe 360 journey

Inzet van papieren 360, specifieke door het team aan te passen vragenlijsten, 

toegankelijk voor iedereen.  Zelfsturing hand in hand met bewustwording 

competenties en competentieontwikkeling.

Nadelen

Mogelijkheid tot anpassingen in de vragenlijsten leiden tot wildgroei, te weinig  

kennis en focus op de inhoud, software (.xls) voldeed niet, de administratieve 

DRAAK was geboren



De digitale 360; een keuze voor de toekomst

De winstpakkers

Inzet van een digitale 360 oplossing biedt gestandaardiseerde kwaliteit, efficiency, 

transparantie en toegankelijkheid. Het stimuleert eigenaarschap op team en 

individueel nivo.

De uitdagingen

Toegankelijkheid voor medewerkers, veranderingsbereidheid om nieuwe 

processen te omarmen, leren denken in competenties, organiserend vermogen, 

invulling jaargesprek in het zelfstandige team.



De Oplossing; 2017 let’s talk & walk together!

- De vragenlijsten werden in samenspraak ontwikkeld en moesten 
voldoen aan inhoudelijke en statistische eisen.

- Het platform werd ingebed in het P systeem en in de digitale 
leeromgeving van Thebe. Zo werd het de medewerkers makkelijker 
gemaakt om het systeem te gebruiken. 

- De projectleiders van Thebe kregen concrete workshops zodat ze zelf 
aanpassingen konden maken in het systeem

- Zelfsturing kreeg positie in het proces, teams bepaalden zelf hoe en op 
welke wijze ze vorrm wilde geven aan de teamgesprekken

-Jarenplan opgesteld om verschillende soorten teams ( intramuraal/ 
extramuraal/ ondersteuners) soepel te laten onboarden in systeem.

- Elke groep die aangehaakt werd kreeg een eigen kick-off zodat op 
persoonlijke wijze de medewerkers het enthousiasme konden ervaren 
en… iedereen alles mocht vragen!



Facts & Figures

Totaal 5000 medewerkers en 24 locaties

1 x in de twee jaar 360 feedback voor elk team, groei heeft ook tijd nodig en 
veranderen is hard werken

Fases teams
Intramuraal/ Extramuraal/ Ondersteuners

Na elk onboardingsproces, inventarisatie successen en aanscherpingen

Continu en overal zichtbare aandacht voor groei en ontwikkeling met 
ondersteuning van de 360 ToolKit



Hoe ziet het er voor de medewerkers uit?



Hoe ziet het er voor de medewerkers uit?



Het proces; simpele stappen voor alle deelnemers

Er is veel aandacht en tijd gegeven om het proces 
zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Na elke groep volgden er korte 
aanscherpingsprocessen zowel op de vorm als de 
inhoud

Teamcoaches werden enthousiaste 
vaandeldragers van het systeem en inspireerden 
elkaar

De eerder gestarte groepen fungeerde als vliegwiel 
om het enthousiasme binnen de organisatie te 
laten nemen













Wat leverde het op?

Krachtgesprekken! Open en realistische gesprekken over ontwikkelingsbehoefte 

zowel op individueel- als teamvlak.

Jaaraktiekaart, gezamenlijk invulling geven aan individuele en teamgerichte 

jaarplannen.

Teamvolwasssenheid en positieve samenwerking.



En.. Nog meer glans!

Geen administratieve rompslomp, rapportages kunnen bewaard worden en over 

verschillende jaren wordt groei op individueel- en teamnivo zichtbaar. Online  

geanonimiseerd opbergsysteem (AVG Proof!)

Handige tool bij onboarding nieuwe medewerkers, toegenomen awareness van 

digitale vaardigheden

Een nieuw aanbod op gebied loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling



Loopbaanbegeleiding, omdat JIJ de zorg draagt!

Vanaf 2021 is er een aparte groep van drie medewerkers van 

start gegaan binnen Thebe om ook de individuele 

medewerkers nog beter te ondersteunen in de toekomst van 

werk.

Medewerkers krijgen laagdrempelige en praktische 

ondersteuning om de kernvragen te beantwoorden

Wie ben ik?

Wat kan ik?

Wat wil ik?



De organisatie en je team shinen nog meer 
als jij gaat shinen!

De volgende assessments worden ingezet als basis voor een individueel 

loopbaangesprek;

Loopbaanscan

Capaciteitentests

Drijfveren



Wat leverde deze ‘spin-off’ op?

Zelfvertrouwen en heldere uitdagingsbehoefte

Binding met de organisatie, eigen voorstellingen van de toekomst binnen Thebe

Minder twijfels bij leidinggevenden en een helder begrippenkader voor talent 

management



Mogen we jullie nu even horen?

We barsten natuurlijk van de 

verhalen, anekdotes, tips & trics.. 

Maar we horen graag van jullie wat 

je echt nog even zou willen weten 

voordat je weer naar de volgende 

sessie gaat!



Zin om nog even na te 
praten? 
Je kunt ons vinden bij Stand 4!
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