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Tekst: Natasja Ververs • Fotografie: Yuri Floris

‘Niet lullen, maar poetsen’
Over goed werkgeverschap kunnen we veel leren van

branche, maar daar komt goed werkgeverschap wel

Dankzij de medewerkersonderzoeken
achterhaalt Vebego wat medewerkers
belangrijk vinden in hun werk. “We
krijgen handvatten aangereikt waardoor
we als werkgever weten wat we kunnen
verbeteren en hoe we het werk voor onze
mensen nog betekenisvoller kunnen
maken. Het leidt tot concrete acties. En
bij herhaling van het onderzoek tot nog
mooiere resultaten. Dit is samen bouwen
aan werkgeluk.”

op neer.”

Een schoonmaker bij NASA

andere branches. We namen een kijkje bij Vebego
op het kantoor in Den Bosch en spraken met de
bevlogen HR-directeur Sandra van Meer. “Niet lullen,
maar poetsen. Het is een veelgemaakte grap in onze

Met ruim 100 bedrijven en 35.500 medewerkers is Vebego een grote speler in de
schoonmaak, zorg, groenvoorzieningen
en facilitaire dienstverlening. “De reden
dat ik hier werk, en mijn geliefde zzp-bestaan heb opgegeven, is dat ik niet eerder
een bedrijf ben tegengekomen waar het
echt om de mensen gaat. Onze raad van
bestuur streeft continu naar vooruitgang
in mensenwerk. Winstoptimalisatie is
niet leidend. Iedereen draagt heel sterk
het ‘we are family’-gevoel uit. Het familiebedrijf telt intussen 35.500 familieleden in Nederland, België, Duitsland en
Zwitserland. Bij die familie wilde ik ook
horen”, vertelt Sandra.

Het belang van betekenisvol werk
Goed werkgeverschap begint volgens
haar met ‘hart voor je zaak’ hebben.
“Écht hart voor de zaak. Want zo krijg je je
mensen in beweging. Wil je mensen enthousiasmeren, verbinden en activeren?
Zorg dan dat ze lekker in hun vel zitten en
optimaal presteren. Dat is de basis van
alles waar Vebego voor staat.”
Om te weten wat er speelt op de werkvloer, is Vebego een aantal jaar geleden
gestart met ‘Betekenisvol werk’. “Samen
met wetenschappers hebben we een vragenlijst voor onze medewerkers ontwikkeld. Aan de hand van een aantal vragen
peilt het medewerkersonderzoek de vijf
pijlers voor betekenisvol werk.

Dat zijn: weten waarom je het werk
doet, aandacht en betrokkenheid van de
leidinggevende, de ontwikkeling van het
vakmanschap, plezierig samenwerken en
goede randvoorwaarden.”

Medewerkersonderzoeken
Betekenisvol werk is voor de HR-directeur meer dan alleen een goed salaris.
“Het is werk waarvoor je met plezier je
bed uit komt. Waarin je stappen kunt
maken. Werk ook waar je trots op bent en

Ze haalt een aansprekend voorbeeld
uit de historie aan. “In 1962 bracht de
Amerikaanse president Kennedy een
werkbezoek aan ruimtevaartcentrum
NASA. Kennedy onderbrak zijn rondleiding toen hij een schoonmaker met een
bezem zag lopen. Kennedy vroeg de man
wat hij aan het doen was. De schoonmaker antwoordde: ‘Ik help om een
man op de maan te zetten, meneer de
president’. En dat is precies de relevantie
die je samen met je medewerkers moet
weten te benoemen. Een schoonmaker
op een operatiekamer redt levens van

‘Help leidinggevenden
bij de uitvoering van je
personeelsbeleid’
waarvoor je erkenning krijgt. Het belang
van betekenisvol werk mag je niet onderschatten. Je werkt immers een groot deel
van je leven. Prettig dus als je niet alleen
een financiële drijfveer hebt. Helaas
blijft veel van ons werk onopgemerkt.
Je waardeert het pas als het niet of niet
goed gebeurt. Wij willen ervoor zorgen
dat ons werk meer naar de voorgrond
treedt. Bijvoorbeeld door schoonmakers
overdag te laten schoonmaken. Zo maken
we het werk nog betekenisvoller. En onze
mensen vitaler.”

patiënten, zonder zijn inspanningen kan
een chirurg zijn werk immers niet doen.
Iemand die een trappenhuis reinigt, zorgt
voor een fijnere woon- of werkomgeving
voor de gebruiker van het pand. Breng de
dagelijkse missie van je mensen in beeld
en geef zo betekenis aan hun werk. Je
stimuleert direct iemands werklust.”

De juiste man op de juiste plek
Vebego werkt ook met medewerkersprofielen. “Iedereen zal ze ongetwijfeld kennen: de verschillende typen mensen die
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je op de werkvloer hebt en die op basis
van karaktereigenschappen in groepen
ingedeeld kunnen worden. Grofweg heb
je: de ambitieuze teamspeler, de toegewijde werker, de krachtige doener, de
betrouwbare uitvoerder en de zelfstandige optimist. Aan elk type hangt een
bepaalde kleur. Op elke locatie waar we
werken kijken we of we een goede mix
van mensen hebben. Te veel of te weinig
van een bepaalde kleur kan problemen
geven. Door kleine verschuivingen kun
je betere samenwerking creëren. En een
goede samenwerking zorgt weer voor
betekenisvoller werk.”

Gesprekstechnieken
Om ervoor te zorgen dat de uitkomsten
van Betekenisvol Werk beklijven op de
werkvloer, investeert Vebego na elk
medewerkersonderzoek in zogenoemde
focusgesprekken. “Deze fase is natuurlijk echt interessant. We bespreken met
medewerkers de uitslag en maken hen
medeverantwoordelijk voor de oplossing
van het geconstateerde.”
Het draait hierbij vooral om de gesprektechnieken. “Beleid op papier is leuk,
maar je leidinggevenden moeten het ook
kunnen uitvoeren. Reik hen dus hulpmiddelen aan”, klinkt het stellig. Vebego heeft een complete gesprekskoffer
ontwikkeld waarmee leidinggevenden
worden geholpen om deze gesprekken
goed te voeren. Alle zaken in de koffer zijn
‘praktisch en leuk’ om mee aan de slag te
gaan. “We hebben bijvoorbeeld een waaier ontwikkeld die betrokkenen helpt bij
de voorbereiding van een groepsfocusgesprek, bij het bepalen van het gespreksonderwerp, bij de stijlen van invloed die
je kunt uitoefenen, hoe je actief luistert,
feedback moet geven en ontvangen, hoe
je de regie voert in gesprekken en hoe je
kunt omgaan met weerstand.”

Taboes doorbreken
Opvallend in de koffer is een gesprekskaart over financiële vitaliteit. De
HR-directeur legt uit dat het regelmatig
voorkomt dat medewerkers van Vebego met financiële problemen kampen.

6

“Mensen met ernstige financiële zorgen
dus. Dat maatschappelijk probleem
hoort dus ook bij ons als werkgever. Zo
heeft elke branche zijn eigen kenmerken en problemen: in de zorg zie je vaak
overzorgzame medewerkers die overbelast raken doordat ze na werktijd ook
nog mantelzorger zijn. Ook daar moeten
werkgevers rekening mee houden als ze
praten over personeelsbehoud.”
Vebego is 6 jaar geleden in samenwerking met andere bedrijven gestart om
personeel in financiële nood bij te staan,
daaruit is ook de budgetcoach ontstaan.
“We hebben gesprekskaarten ontwikkeld
om het taboe rond geldzorgen bespreekbaar te maken. Alles is erop gericht die
problemen op te lossen. Wist je dat er bij

lijk doet de grootte van je organisatie
er niet toe. Het heeft te maken met je
intentie en wil om daadwerkelijk impact
te hebben. Als je medewerker belangrijk voor je is, dan moet er ook ruimte
zijn om initiatieven voor je personeel te
omarmen. En vergis je niet, initiatieven
beginnen vaak heel klein. Het zit hem
in de kleine dingen waar waardering en
persoonlijke aandacht uit spreken. Vanuit
oprechtheid moet je het doen. Je moet
het doen omdat je erin gelooft. En omdat
je het echt wilt.”
Wat kan de zorg- en welzijnsbranche nog
meer van Vebego leren over goed werkgeverschap? “Wij willen elke medewerker
het gevoel geven dat het belangrijk is dat
hij of zij er is. Dat levert ons daadwerke-

‘Jezelf verliezen in je eigen
werkprocessen is te makkelijk.
Dan doe je je medewerkers én
jezelf tekort’
financiële zorgen gemiddeld 14 dagen
per jaar meer verzuim is? We leren onze
leidinggevenden om signalen te herkennen van geldnood. En om bij signalen
het gesprek aan te gaan. Door zo vroeg
mogelijk ondersteuning te bieden als
werkgever, kun je immers veel verzuim
voorkomen.”
Sandra herkent het dilemma van veel
werkgevers: waar ligt de grens tussen
werk en privé? Hoe ver ga je om medewerkers te ondersteunen? “Maar als je
medewerkers je aan het hart gaan dan
zul je toch ook preventief moeten nadenken hoe je er alles aan kunt doen om hen
aan het werk te houden?”

Impact hebben
Ze erkent dat het voor Vebego als grote
werkgever makkelijk is om te investeren
in goed werkgeverschap. “Maar eigen-

lijk gelukkigere medewerkers op. Ben dus
open en eerlijk over de meerwaarde van
je personeel en zorg dat je er bent voor
je mensen. Maak oprecht contact. Jezelf
verliezen in je eigen werkprocessen is te
makkelijk. Dan doe je je medewerkers
én jezelf tekort. Blijf ook niet praten over
goed werkgeverschap, maar ga het gewoon doen. Kleine initiatieven omarmen,
is een goede eerste stap. Dat complete
beleid er omheen komt wel. Je kunt niet
alles meteen goed werkend en tot achter
de komma uitgewerkt hebben. Dus gewoon aan de slag! Of zoals wij het altijd
zeggen: niet lullen, maar poetsen!”

CONNY HELDER (TANTELOUISE) OVER ZORGTECHNOLOGIE

Voorbereid
op de toekomst
door ‘Anders
werken’
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CONNY HELDER (TANTELOUISE) OVER ZORGTECHNOLOGIE
Gelukkigere cliënten, kwalitatief betere zorg, tijdbesparing, een prettigere werkomgeving, minder ziekteverzuim en een lagere uitstroom van medewerkers. Al
die voordelen ervaart tanteLouise door de inzet van
slimme technologie. “We willen ons voorbereiden op
de toekomst”, vertelt Conny Helder, bestuurder van
tanteLouise.

of het gebeurt telefonisch. Maar de
telefoon is een innovatie uit 1876, je moet
wat je ziet terugvertalen naar woorden.
Als je de slimme bril opzet kun je echt
meekijken met je collega; je ziet exact
hetzelfde als degene die met de cliënt of
een handeling bezig is. Daardoor kunnen
betere, maar vooral ook sneller beslissingen worden genomen. Het overleg gaat
makkelijker, sneller en laagdrempeliger.
Ook dat zorgt weer voor tijdbesparing,
meer werkgeluk en minder frustraties bij
cliënten.”

Slim incontinentiemateriaal
TanteLouise wil niet afwachten totdat
de problemen op de arbeidsmarkt nog
verder toenemen. “Er zijn in de toekomst
simpelweg niet voldoende zorgmedewerkers te vinden. We willen ons
voorbereiden op minder handen, zonder
dat de zorg verschraalt”, vertelt Conny
Helder, bestuurder van tanteLouise. De
organisatie wil mensen een waardige
oude dag blijven bieden en haar medewerkers een fijn werkklimaat. Met een
aantal andere organisaties is tanteLouise
daarom gestart met het programma
‘Anders werken’, waarin zorgtechnologie
een belangrijke rol speelt. “Maar wel als
hulpmiddel”, benadrukt Helder. “De echte
winst behaal je door het proces anders of
slimmer in te richten. Technologie maakt
dat mogelijk.”

Slimme bril
Een voorbeeld is de ‘augmented reality-bril’ – ofwel: slimme bril – waarmee
tanteLouise experimenteert. Met deze
bril wordt de uitgifte van medicijnen een
stuk eenvoudiger. “Nu mogen medewerkers tijdens het uitgeven van medicijnen absoluut niet worden afgeleid. Ze
moeten zelfs een hesje aan waardoor
zichtbaar is dat ze bezig zijn met medicijnuitgifte en er moet een collega meekijken of het juiste medicijn aan de juiste
patiënt worden gegeven. Veel stapjes,
waarin veel fout kan gaan. Ook ervaren
de werknemers druk: ze mogen en willen
geen fouten maken”, vertelt Helder. Met
de slimme bril wordt het proces een
stuk eenvoudiger en zijn fouten vrijwel
uitgesloten. De bril scant de cliënt en de
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medicijnen en maakt dan visueel óf het
klopt, wat de bijwerkingen zijn en hoe de
medicijnen eruit zien. “De bril is gekoppeld aan een database die weet welke
kleur het pilletje vandaag heeft.”
Inzet van de slimme bril is nu nog een
pilot, maar biedt veel kansen: het bespaart tijd en vergroot het werkplezier.
In 2017 werden er bij tanteLouise 4.359
medicatiefouten gerapporteerd. Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) zorgen

Een technologie die in de gehandicaptenzorg al langer in gebruik is, maar nu
ook door tanteLouise wordt ingezet, is
slim incontinentiemateriaal. “De pilots
die nu lopen zijn veelbelovend.” Het
incontinentiemateriaal bevat een chip
die aangeeft wanneer een cliënt moet
worden verschoond. Zowel te vroeg als te
laat verschonen leidt namelijk tot ongewenste situaties. Bij te vroeg verschonen
worden mensen onnodig uit hun bed
gehaald, onnodig wakker gemaakt en er

‘We willen ons voorbereiden
op minder handen, zonder
dat de zorg verschraalt’
omgerekend voor 1,5 fte aan werk, de
dubbele controles nog eens voor 12,5 fte.
“Door de slimme bril besparen we tijd
en bovendien ervaren de medewerkers
minder druk. Ze hoeven er geen collega
meer bij te roepen en ze kúnnen bijna
geen fouten meer maken. Dat voorkomt
schuldgevoelens.”

Expertise zonder afstand
De slimme bril kan ook worden gebruikt
om de juiste expertise op het goede moment op de juiste plek te krijgen. “Er zijn
veel situaties waarin een medewerker de
expertise van een collega, arts of specialist nodig heeft: wat is de beste behandeling? Nu wordt overleg vaak uitgesteld

wordt incontinentiemateriaal verspild.
Te laat verschonen leidt tot natte kleding
en een nat bed, huidproblemen en vaak
schaamte. Ook voor medewerkers heeft
het voordelen om op het juiste moment
te verschonen: het voorkomt onnodig
zwaar werk en verspilling van tijd. “Uit
de pilots blijkt dat het medewerkers per
cliënt 1,5 uur per week kan besparen, tijd
die ze aan de cliënt zelf kunnen besteden.
Dat maakt medewerkers én cliënten
gelukkiger.”

Domotica opent juiste deuren
Ook de inzet van domotica en gps-trackers
zorgt voor gelukkigere medewerkers en
cliënten. “De domotica zorgt er binnen

Tekst: Tessa Nederhoff • Fotografie: Joris Buijs & tanteLouise

het gebouw voor dat de juiste deuren
open gaan en dat cliënten niet kunnen
verdwalen. Als iemand altijd op de derde
etage woonde, maar nu op de eerste, is
de kans groot dat hij in de lift op ‘3’ drukt.

gen ook een alert, kijken uit naar die
persoon en bieden hem bijvoorbeeld een
kopje koffie aan. Een verzorgende weet
met behulp van gps-tracking waar de
cliënt zich begeeft en komt hem of haar

‘Een cadeautje voor de medewerker: zien dat technologie
bijdraagt aan het levensgeluk
van cliënten’
De lift corrigeert dit en gaat gewoon
naar de goede etage”, geeft Helder als
voorbeeld. Het systeem zorgt er zo ook
voor dat cliënten veel bewegingsvrijheid
hebben. “We houden niemand binnen.
Maar als er iemand met een lage vrijheidsgraad toch naar buiten gaat, wordt
dat gesignaleerd. Buurtcoaches ontvan-

dan ophalen, zonder dat de cliënt het
idee krijgt dat hij iets fout heeft gedaan”,
legt de bestuurder uit. “Dit zorgt niet
per se voor minder werk, maar wel voor
ánder werk. Omdat bewoners hun eigen
gang mogen gaan, hoeven medewerkers
minder als politieagent op te treden.”

Voorbereid op de toekomst
Cliënten hebben door de inzet van
technologie dus meer zelfregie en voelen
zich beter. “Daardoor zijn ze actiever en
ondernemender en is het medicijngebruik lager. Dat is een cadeautje voor de
medewerker; ze zien dat de technologie
bijdraagt aan het levensgeluk van de
cliënten.
Een belangrijke andere reden om technologie in te zetten, is de krappe arbeidsmarkt. “Je speelt tijd vrij. Op dit moment
is het nog niet zover dat we minder
personeel kunnen inzetten, maar in de
toekomst zal die situatie wel ontstaan.
Door te blijven innoveren, willen we voorbereid zijn op de toekomst. Bovendien
bekijken we of we de technologie ook in
andere woon- en thuissituaties kunnen
inzetten, waardoor mensen langer thuis
kunnen blijven wonen. Ook dat ontlast
de arbeidsmarkt.”

Conny Helder testte eerder dit
jaar de ‘slimme bril’ waarmee
tanteLouise experimenteert.

InVorm | december 2018

9

MANTELZORGVRIENDELIJK BELEID VOLGENS PEGGY VOETS

10

Tekst: Nathalie Ververs • Fotografie: Yuri Floris

‘Mantelzorgvriendelijk
beleid levert écht iets op’
Een op de vier medewerkers in Nederland is mantelzorger. In de zorgsector is dat aantal zelfs één op de drie.
Volgens HR-manager Peggy Voets moet het voor werk-

combineren. Dit is te laat omdat op dat
moment het werkvermogen al verminderd is.”

“De krappe arbeidsmarkt dwingt ons om personeel

Peggy Voets vertelt dat het onderwerp na
het onderzoek veel meer in de publiciteit
is gekomen. “Dit heeft een heel zinvolle
dialoog opgeleverd. Een vervolg is nu de
ontwikkeling van een mantelzorgvriendelijk HR-beleid op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek.”

meer dan ooit te ondersteunen.”

De daad bij het woord voegen

gevers niet de vraag zijn óf ze mantelzorgbeleid moeten ontwikkelen, maar wanneer ze hiermee starten.

Peggy Voets is als HR-manager verbonden aan Sint Jozefoord in Nuland
en Annenborch in Rosmalen. Ze vraagt
nadrukkelijk aandacht voor de problematiek rond de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers die ook mantelzorger zijn.

Werkvermogen (ex-)mantelzorgers
Tijdens haar master aan de Hogeschool
Arnhem Nijmegen deed ze onderzoek
naar onder andere het werkvermogen
van mantelzorgers en ex-mantelzorgers.
Ze voerde het onderzoek uit bij een
van haar werkgevers, Sint Jozefoord in
Nuland. Met zo’n 250 werknemers had ze
een mooie onderzoeksgroep.
Het onderzoek snijdt een actueel probleem aan waar volgens Peggy meer aandacht voor ‘moet’ zijn binnen zorg- en
welzijnsorganisaties. “De arbeidsmarkt is
krap. Het tekort aan zorgpersoneel loopt
de komende jaren fors op. Daar komt bij
dat steeds meer medewerkers zorgzaken
combineren met een reguliere baan en
beide doen een beroep op hun beschikbare tijd en energie. Deze combinatie
kan leiden tot een te zware fysieke en
mentale belasting”.

Tweeledig onderzoek
Het onderzoek binnen Sint Jozefoord
was tweeledig. Allereerst keek Voets naar

het aantal mantelzorgers en of die rol
ook door hen wordt erkend. Ten tweede
onderzocht ze wat de consequenties van
die mantelzorgrol is voor de organisatie.
Het onderzoek leidde tot waardevolle
resultaten. Mantelzorgers bleken een significant lager werkvermogen te hebben
in vergelijking met niet-mantelzorgers.

Op Sint Jozefoord voegde Peggy na haar
onderzoek zelf de daad bij het woord. Ze
startte een veranderingstraject waarbij
ze met een 16-koppige afspiegeling van
de organisatie aan de slag ging met als
einddoel een mantelzorgvriendelijk organisatiebeleid. “Vragen die aan de orde
kwamen, waren: Wat is de kracht van
Sint Jozefoord? Hoe kan ons dat helpen

‘De mantelzorgcoach is echt
een vraagbaak voor zowel
mantelzorgers op de werkvloer
als voor managers’
Dit verminderde werkvermogen was ook
zichtbaar bij ex-mantelzorgers. Peggy:
“Daaruit kun je voorzichtig de conclusie
trekken dat de negatieve effecten van
de combinatie werk en mantelzorg ook
in de toekomst langer doorwerkt op
het werkvermogen.” De HR-manager
vertelt dat er landelijk wordt gestuurd
op ondersteuning tijdens de mantelzorgperiode. “Terwijl dus ook ondersteuning
ná die periode van belang is. Ook bleek
dat medewerkers pas aangeven dat ze
mantelzorger zijn, op het moment dat ze
werk en zorgtaken niet meer kunnen

op het vlak van mantelzorg? Wat willen
we dan? Hoe zou het zijn als we het
ideaalplaatje invullen? Wat is nodig om
daar te komen?”
Peggy vertelt dat dankzij de brede afspiegeling en het gebruikmaken van de betrokkenheid én het enthousiasme van de
groep er een gigantisch draagvlak aanwezig was. “We hebben sindsdien dus
een mantelzorgvriendelijke organisatie
met een mantelzorgbeleid. Ook hebben
we een mantelzorgcoach aangetrokken,
ook wel mantelzorgmakelaar genoemd.
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Zij kwam overigens uit de eigen organisatie en is zelf een oud-mantelzorger.
Intussen is ze afgestudeerd en zich aan
het positioneren in haar nieuwe rol. Je
ziet dat ze echt een vraagbaak is voor
zowel mantelzorgers op de werkvloer als
voor managers.”

Interventies op maat
De mantelzorgcoach ondersteunt (ex-)
mantelzorgers met vragen op het
vlak van zorg, welzijn, wonen, arbeid,
inkomen en recht. “Ze biedt soms hele
simpele interventies, zoals een mobiele
telefoon bij je mogen dragen op de werkvloer. Dan is de mantelzorger in geval van
nood toch bereikbaar. Denk ook aan: tijdelijk andere werktijden. Het gaat erom
dat je op maat afspraken maakt. Niet
elke medewerker wil continu bereikbaar
zijn. Je kijkt vooral naar wat een bepaalde
medewerker op dat moment nodig heeft
en kijkt hoe je dat mogelijk kunt maken.”
De taken van de mantelzorgcoach binnen
de zorgorganisatie zijn intussen flink
gegroeid. “In het begin zochten weinig
mensen haar op, maar ze krijgt steeds
meer aanvragen. We zien dus dat het
werkt om als werkgever zelf ook een
mantelzorgcoach in dienst te hebben.
Zorgverzekeraars en Arbo-diensten

hebben vaak ook mantelzorgmakelaars
in dienst, maar op de werkvloer zie je dat
nog niet zo vaak. Hier ligt een mooie taak
voor werkgevers, als je het mij vraagt.”

Financieel plaatje mantelzorgcoach
Peggy raadt HR-managers aan om de
financiële kant van een mantelzorgcoach
vooraf goed in beeld te brengen. “Je kunt
precies aantonen wat de mantelzorgcoach de zorgorganisatie oplevert. Bij
ons is dat meer dan dat het kost. En dat
is toch wat het managementteam en de
raad van toezicht van je willen weten. Ik
heb hiervoor de financiële kant van ziekteverzuim en het werkvermogen in beeld
gebracht. Dus: dit willen we bereiken, dit
kost het en dit levert het op. Er zijn overigens meer methodieken mogelijk. Als HR
hier oog voor heeft, krijg je er meer mee
voor elkaar.”
Ze benadrukt verder nog de eigen regie
van medewerkers. “Uit mijn mantelzorgonderzoek kwam duidelijk naar
voren dat medewerkers het zien als een
verantwoordelijkheid van de werkgever
om zaken te regelen. Maar waar blijft de
verantwoordelijkheid van de medewerker
zelf? Want je kunt een heleboel optuigen,
maar als ze er geen gebruik van maken,

dan is het zonde van al je investeringen. Zorg dus dat je ook de eigen regie
bevordert.”

‘Grens tussen werk en privé vervaagt’
Peggy probeert nu samen te werken met
externe partijen ‒ zoals zorgverzekeraars
en gemeenten ‒ om gezamenlijke interventies mogelijk te maken. “Als werkgever alleen ben je gebonden. Zowel de
zorgverzekeraar als de gemeente is erbij
gebaat als meer mensen hun werk kunnen blijven doen. Werkgevers moeten op
hun beurt zien dat het zoveel verzuimkosten scheelt als je investeert in een
mantelzorgvriendelijke organisatie. Maar
wel één die verder kijkt dan mantelzorger
alleen. Ook ex-mantelzorgers hebben dus
ondersteuning nodig.”
“Sommigen vragen zich wellicht af: is dit
wel de taak van een werkgever? Ja, dat is
het. De grens tussen werk en privé gaat
steeds meer vervagen. Zodra jij thuis
niet lekker in je vel zit, zie je dat op de
werkvloer terug. Het is belangrijk om dus
verder te kijken dan alleen je werkgeversrol. Deze rol zouden we sowieso opnieuw
moeten definiëren.”

Peggy Voets

‘Belangrijk is de
samenwerking tussen
werkgever, medewerkers en
overheid. Zodat interventies
uit heel veel verschillende
hoeken komen en elkaar
daardoor versterken.
Dat moet groeien’
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WENDBAAR AAN HET WERK DE RESULTATEN

Aantrekkelijkere
werkgever door
Wendbaar aan
het werk

Annet de Lange

Hoe kunnen werkgevers en werknemers
er sámen voor zorgen dat medewerkers
in zorg en welzijn met plezier en in goede gezondheid hun pensioengerechtigde leeftijd halen? Deze vraag stond centraal bij het ESF-project Wendbaar aan
het werk. Een relevante vraag, gezien
de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt. Inmiddels is het project afgerond
en kunnen we resultaten, ervaringen en
belangrijkste lessen delen.
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WENDBAAR AAN HET WERK DE RESULTATEN
De afgelopen anderhalf jaar gingen
26 organisaties in zorg en welzijn aan
de slag met het project Wendbaar
aan het werk. Het doel: de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers verbeteren. “De helft van de organisaties
ging aan de slag met het project ‘Goed
werknemerschap’, de andere helft met
‘Goed werkgeverschap’”, vertelt Kees der
Weduwe, werkzaam bij Bewegen Werkt.
Deze organisatie bevordert duurzame
inzetbaarheid en begeleidde, coachte en
trainde deelnemers van het deelproject
‘Goed werknemerschap’.

Zelfleiderschapstraining groot succes
Der Weduwe: “In het deelproject ‘Goed
werknemerschap’ lag de regie bij de medewerkers. Doel was hun zelfleiderschap
– en dus duurzame inzetbaarheid – te
vergroten.” De training ‘Zelfleiderschap’
speelde hierbij een belangrijke rol.
Bij de meeste organisaties was het
animo voor de training groot. Zo ook bij
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Prisma. “Het gaf aan dat medewerkers
zelf aan de slag willen gaan, het heft in
eigen handen nemen en mondiger worden. Medewerkers zijn ons belangrijkste
kapitaal. Eigen regie is een belangrijke
voorwaarde als we ze willen behouden.
Door de tekorten op de arbeidsmarkt
dringt dat besef steeds meer door. Medewerkers kiezen ons, niet andersom”, stelt
Angela Buijze, beleidsadviseur HRM bij
Prisma.
Ook bij BrabantZorg zaten de trainingen
direct vol. “We hebben nog vier extra
trainingen ingekocht, zodat uiteindelijk
88 medewerkers konden deelnemen”,
vertelt personeelsadviseur José Verbruggen. “De reacties achteraf waren positief:
van ‘het was een cadeautje’, tot ‘ik wilde
dat ik dit veel eerder had gedaan’.”
Meerdere organisaties hebben dan
ook besloten de training aan te blijven
bieden. Een slimme zet, want uit het
onderzoek dat het lectoraat HRM van de

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
uitvoerde, blijkt dat de interventie daadwerkelijk zorgt voor een toename van de
duurzame inzetbaarheid. Onderzoeker
Annet de Lange: “De training leidde tot
een hoger werkvermogen, meer vitaliteit
en een hogere interne inzetbaarheid van
de deelnemers.”

Belangrijke rol leidinggevenden
Het deelproject ‘Werkgevers Wendbaar aan het werk’ draaide vooral om
het creëren van de juiste context voor
duurzame inzetbaarheid. Deelnemende
organisaties gingen aan de slag met het
ontwikkelen van visie en beleid en het
leiderschapsprogramma. “Organisaties
hebben hier elk op een eigen wijze vorm
en inhoud aan gegeven en werden door
ons begeleid, gecoacht en gefaciliteerd”,
vertelt Cees van der Lee, consultant bij
WeCreate. “In het leiderschapsprogramma stond de belangrijke rol die leiders
spelen bij het bevorderen van duurzame
inzetbaarheid centraal.”

Tekst: Tessa Nederhoff • Fotografie:
Tekst:Yuri
Maartje
FlorisBertens
& huisfotograaf
• Foto’s: Bart
Ouderenzorg
van Hattem
Annenborch
Fotografie

Jeroen Kamp, werkzaam bij Avoord,
volgde het programma. “Ik kom uit de
horeca en ben een heel andere manier
van samenwerken met collega’s gewend.
Dat kon weleens botsen. Na dit programma merk ik dat ik meer feeling heb met
medewerkers. En zij met mij. Het team
communiceert beter met elkaar en heeft
meer voor elkaar over. Het is belangrijk
dat collega’s zowel thuis als op het werk
lekker in hun vel zitten. Als dat niet zo is,
moet ik iets met dat signaal doen. Daar
krijg ik positiviteit in het team voor terug.
Voor het programma was ik me nooit
bewust van die cirkel.”
Ook Wendy Passon, behandelcoördinator
bij Oosterpoort, volgde het programma.
“We leerden over verschillende soorten
van leidinggeven en speelden situaties
na met een trainingsacteur. Ik oefende
een situatie waarin ik het idee had dat
een medewerker wat onzeker was, maar
dat probeerde te verbloemen. Ik heb geleerd om me kwetsbaar op te stellen en
de situatie vanuit mezelf bespreekbaar
te maken. Ik heb het meteen kunnen
toepassen in de praktijk.”

Meer tijd nodig
Na afloop bleek dat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers nog niet
significant was veranderd door de leiderschapstrainingen. Dat betekent volgens
De Lange niet dat de trainingen zinloos
waren. “Voor deze complexe interventie was de onderzoeksperiode te kort.
Concrete effecten kunnen in een periode
van zes maanden nog niet worden verwacht. Het gaat om een cultuuromslag
die van bovenaf moet binnendruppelen.
Dat heeft tijd nodig. We gaan kijken of
een effectmeting op een later moment
mogelijk is. Bovendien ontwikkelden de
organisaties een visiedocument rondom
duurzame inzetbaarheid. Dit zorgt ervoor
dat het thema onderwerp van gesprek is
geworden en op de agenda blijft staan.”
Uit de procesevaluatie werd eveneens
duidelijk dat deelname aan het traject er
bij veel organisaties voor zorgde dat:
• inzichtelijk werd waaraan behoefte is
op het gebied van duurzame inzetbaarheid,

• het draagvlak en de betrokkenheid van
medewerkers bij het te vormen beleid
groeide,
• het bewustzijn van medewerkers over
het belang van duurzame inzetbaarheid
toenam,
• deelname heeft geholpen om een haalbaar en praktisch beleid te ontwikkelen.
Ook geeft 89% aan dat het leiderschapstraject heeft bijgedragen aan de capaciteiten van de leidinggevenden.

Driemaal daags druppelen
Novadic-Kentron is één van de organisaties die meedeed aan het werkgeverstraject. Marinka van Echteld (HRD-adviseur)
en Muryel Rozemeijer (teamcoach):
“Ook bij ons is er zeker nog werk aan de
winkel. Om het thema écht te implementeren, moeten we driemaal daags blijven
druppelen.” De positieve resultaten zijn
echter al zichtbaar. “Op het gebied van
verzuim is er een wereld van verschil. We
zitten nu bij het best scorende kwartiel
van de sector”, vertelt Marinka trots.
Muryel: “Tot anderhalf jaar geleden vertrokken er veel mensen; iedereen stond
onder druk, er heerste een lastige sfeer.
Nu is er weer ruimte voor de persoonlijke
ontwikkeling van medewerkers en wat
zij belangrijk vinden. Dat is niet alleen
prettig voor de werksfeer en het behoud
van medewerkers, maar zorgt er ook voor
dat we gemakkelijker personeel kunnen
vinden. We zijn weer een aantrekkelijke
werkgever.”

Vervolg
Met de afronding van het project Wendbaar aan het werk stopt aandacht voor
duurzame inzetbaarheid niet. Alle deelnemende organisaties denken na over
de manieren om het thema onder de
aandacht te houden, zodat de gewenste
cultuuromslag realiteit wordt. Hiervoor
gebruiken de organisaties voornamelijk
input die bij de medewerkers is opgehaald in de projectperiode. Bijvoorbeeld
uit de behoeftepeiling die 3773 medewerkers invulden. De vervolgacties die
organisaties ondernemen lopen uiteen:
van het actiever inrichten van vergaderruimtes, het organiseren van workshops
(over bijvoorbeeld mantelzorg of overgangsklachten) tot jobrotatie, zelfroosteren, het starten van een buddytraject

en de aanstelling van een loopbaan-,
lifestyle- of vitaliteitscoach. Marinka van
Echteld van Novadic-Kentron: “Acties op
het gebied van duurzame inzetbaarheid
hoeven niet meteen heel groot te zijn.
Ons visiedocument heeft als ondertitel
‘Groot denken, klein handelen’. Met kleine dingen op individueel niveau kun je al
veel bereiken.”

Mantelzorgers kwetsbare groep
Van de onderzochte medewerkers is
31 procent mantelzorger naast het
werk. Medewerkers met relatief meer
uren mantelzorg ervaren een verlaagd
werkvermogen in vergelijking tot hun
collega’s die geen mantelzorger zijn.
“Een factor om rekening mee te houden
en aandacht aan te besteden”, aldus
onderzoeker Annet de Lange. Meer
(opvallende) resultaten zijn te vinden in
het boekje ‘Aan de slag met duurzame
inzetbaarheid in zorg en welzijn’, waarin
meer ervaringen en resultaten staan.
U kunt het boekje downloaden op
www.wendbaaraanhetwerk.nl.

Wendbaar aan het werk+
Het Wendbaar-project krijgt zeer
waarschijnlijk een vervolg: Wendbaar aan
het werk+. Vier werkgeversorganisaties
(Transvorm, WGV Zorg en Welzijn, WZW
en Zorg aan Zet) hebben een aanvraag
ingediend voor ESF-subsidie bij het
ministerie van VWS. In het vervolgproject
worden medewerkers en leidinggevenden
samengebracht in één project en krijgen
deelnemende organisaties een meer
modulair programma aangeboden. Heeft
u interesse in deelname? Neem dan contact
op met strategisch adviseur Michiel van den
Heuvel via m.vdheuvel@transvorm.org of
088 144 40 00.
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Tips

Welke tips geven deelnemende organisaties en projectleiders om
het thema duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken?

‘Gebruik geen nieuwe termen en
woorden, maar borduur voort op
wat er al is’

‘Geef als leidinggevende het goede
voorbeeld. Goed voorbeeld doet
volgen’

Bij veel organisaties is er al aandacht
voor onderwerpen rondom duurzame
inzetbaarheid, zoals verzuimreductie
en leiderschap. Hierop aanhaken in
herkenbare en simpele taal zorgt voor
betere resultaten.

De houding van leidinggevenden en
bestuurders heeft invloed op de gedragsveranderingen die bij werknemers
werden waargenomen. Bij organisaties
waar al een gunstig klimaat heerste
rondom duurzame inzetbaarheid, had
bijvoorbeeld het leiderschapsprogramma meer effect.

‘Houd het simpel en begin gewoon, met kleine stappen’
Wacht niet totdat er een beleidsvisie
ontwikkeld is of tot er een heel plan
ligt. Projectleiders met lef (die gewoon
starten, niet altijd wachten op steun
van bovenaf) boekten meer succes.
Begin met kleine acties die voor iedereen uitvoerbaar zijn: het aanbieden
van een yogales, een massage of een
workshop. Duurzame inzetbaarheid zit
in kleine dingen.

‘Luister goed naar de medewerkers
voor input’
Een behoeftepeiling of gesprekken met
medewerkers kunnen helpen om te bepalen waaraan medewerkers behoefte
hebben. Het heeft meerwaarde als
een brede groep medewerkers bij het
onderwerp duurzame inzetbaarheid
wordt betrokken.

‘Goede communicatie is essentieel’
Zonder goede communicatie gebeurt
er weinig. Medewerkers kwamen in
actie (gaven zich bijvoorbeeld op voor
de training Zelfleiderschap) als er duidelijk werd gecommuniceerd, met een
duidelijk herkenbaar logo of aansprekende term. ‘Label activiteiten omtrent
duurzame inzetbaarheid onder één
paraplu’, was een andere tip. Daarnaast
bleek persoonlijk contact het meest
effectief (mond-tot-mondreclame).

‘Kies bij de communicatie voor een
positieve insteek’

‘Laat ruimte voor eigen initiatief
van medewerkers’
Medewerkers moeten regie durven
nemen. Zelf in actie komen blijkt beter
te werken dan wanneer een leidinggevende het oplegt.

‘Het gaat niet om de resultaten,
maar om de beleving’
Resultaten, zoals een verbeterde
inzetbaarheid van medewerkers of
minder verzuim, zouden niet leidend
moeten zijn. Het is het belangrijkst als
het thema aandacht krijgt en daardoor
(steeds meer) gaat leven. De positieve
veranderingen volgen dan vanzelf. Alles
wat aandacht krijgt, groeit.

‘Zorg voor een goede borging’
Het thema moet niet naar de achtergrond verdwijnen. Een goede borging is
daarvoor essentieel. Hoe dat er precies
uit moet zien, wordt nog bekeken.
Bijvoorbeeld: managers KPI’s meegeven
op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Werknemers moeten de maatregelen
op het gebied van duurzame inzetbaarheid zien als een cadeautje voor
zichzelf. Communiceer dat het energie
oplevert (en geen energie kost).

Wendbaar aan het werk in het kort
Tijdens het project Wendbaar aan het werk zijn 26 organisaties uit Noord-Brabant en Oost-Nederland aan de slag gegaan met twee
projecten. Dit gebeurde in samenwerking met samenwerkingsverbanden van werkgevers Transvorm en WGV Zorg en Welzijn en onder
begeleiding van externe adviseurs WeCreate Consulting (Goed werkgeverschap) Bewegen Werkt en Intrinzis (Goed werknemerschap).
Deelnemende organisaties Goed werknemerschap:
PlurynPrisma
Atlant
Rosengaerde
ASVZ
Severinus
Baalderborg Groep
Star-shl
Brabantzorg
Zorggroep Oud en
Intermetzo
Nieuwe Land
IJsselheem
Park Zuiderhout
Kempenhaeghe
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Deelnemende organisaties Goed werkgeverschap:
Lunet Zorg
Ambiq
Novadic Kentron
Annenborch
Oosterpoort
Atlant
Reinier van Arkel
Avoord
Vughterstede
Combinatie Jeugdzorg
Zuidwester
Driezorg
Groenhuysen

COLUMN

Oprechte aandacht
niet ingewikkeld!
Op het moment dat ik deze column schrijf, staat de Sterk in je
Werk-week voor de deur! Een week waarin werkgevers uit de
regio activiteiten organiseren voor de eigen medewerkers én
die van andere zorg- en welzijnsorganisaties. Activiteiten waar
medewerkers blij van worden. Twee jaar geleden hoorde ik voor
het eerst van de Sterk in je Werk-week bij
collega-werkgeversorganisatie De Rotterdamse Zorg (inmiddels
organiseren ze hun derde editie). Ik dacht: ‘Daar moeten we in
Brabant ook iets mee doen!’.
Deelnemers aan het mobiliteitsnetwerk Trans@ctie dachten er
hetzelfde over: ‘Meestal gaat de aandacht naar de medewerkers
waar het niet zo goed mee gaat, of die niet goed functioneren.
Maar we doen eigenlijk weinig voor mensen die elke dag er vol
voor gaan. Hoe leuk zou het zijn als we daar eens aandacht aan
zouden besteden?’ Ik moest ineens weer denken aan de Sterk
in je Werk-week van De Rotterdamse Zorg, dus ik nodigde de
projectleider uit voor de volgende bijeenkomst van dit netwerk.
Iedereen werd zo enthousiast van het verhaal dat het balletje
begon te rollen. Daarnaast zijn we bij Transvorm druk met
actielijn 5 uit Zonder Zorg 2020 (Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat) en het concretiseren
van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. De Sterk in je
Werk-week past hier erg goed bij. Dus besloot ik het plan voor te
leggen aan onze bestuurder en de strategisch adviseurs uit de
diverse regio’s. Ook zij reageerden meteen enthousiast.

zelfontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en ontspanning. Met een zo goed als gesloten portemonnee. Goede
argumenten om mee te doen, dacht ik zo!
En nu is het dus bijna zover! Het allerleukste aan afgelopen
maanden (en ik hoop komende week) is de enorme energie die
loskwam bij zorg- en welzijnsorganisaties. Iedereen was vol
enthousiasme bezig met het regelen van workshops, markten,
verwenmomenten (“...en misschien kunnen we ook nog wel
een goodiebag regelen?”). Ik hoop dat werkgevers erachter zijn
gekomen dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn om
je medewerkers aandacht te geven. Met wat kleine inspanningen kun je zo veel bereiken. We zijn dan ook blij om te zien dat
organisaties in heel Brabant nú al (volgens hetzelfde concept,
maar dan maandelijks) vervolg geven aan iets wat zoveel waard
is: oprechte aandacht voor hen die het elke dag waarmaken, de
zorg- en welzijnsmedewerkers!
Anneke van Dixhoorn,
Supportteam Zorg & Welzijn

Nu, een week voor de eerste Brabantse editie van de Sterk in je
Werk-week (19 t/m 23 november 2018), doen er 51 organisaties
uit de hele provincie mee en zijn er zeker 1600 deelnemers!
Erg fijn om te zien hoe zorg- en welzijnsmedewerkers zich de
afgelopen weken massaal aanmeldden voor activiteiten, zoals
stoelmassages, een mooie nieuwe LinkedIn-profielfoto, een
workshop ‘mindfulness’ of ‘succesvol communiceren’.
Wat we van organisaties vroegen? Houd het vooral simpel.
Organiseer je bijvoorbeeld al weerbaarheidstrainingen voor je
eigen medewerkers? Stel die dan tijdens de Sterk in je Werkweek open voor medewerkers van collega-organisaties. In ruil
daarvoor kan een werkgever zijn medewerkers zo’n 90 andere
activiteiten door heel Brabant aanbieden op het gebied van
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IN BEELD

Sterk in je Werk-week
Om zorg- en welzijnsmedewerkers te behouden,
is het belangrijk dat zij gezien worden, plezier
hebben in hun werk en regie houden over hun
loopbaan. Daarom organiseerde Transvorm van 19
t/m 23 november 2018 de Sterk in je Werk-week:
een week vol activiteiten speciaal voor medewerkers die hun werk goed, gezond en met plezier
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willen blijven doen. 51 bij Transvorm aangesloten
zorg- en welzijnsorganisaties boden hun 50.000
medewerkers ruim 90 gratis activiteiten aan,
waaronder een theatershow, yoga, mindfulness,
een ‘foute’ (maar leerzame) bingo (zie foto) en een
lezing over de overgang. Ook werden er meer dan
500 gesprekken met loopbaancoaches gevoerd.

Fotografie: Marco Magielse
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VIJF VRAGEN AAN… CHRISTIANNE LENNARDS

‘Door samen één geluid te
laten horen, bereik je meer’
De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is bekend,
ook bij Christianne Lennards, lid van het bestuur
van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Het
ziekenhuis moest bijvoorbeeld het aantal bedden op
de NICU terugschroeven. “Wat mij betreft is initiatief
het kernwoord."
Hoe ziet u de krapte op de arbeidsmarkt?
“We moeten goed kijken naar wat dit
veroorzaakt, wat helpt en hoe we in actie
moeten komen. Tegelijkertijd moeten we
ook relativeren. Een tekort aan zorgmedewerkers is van alle tijden. In een oud
jubileumboek van het nieuwe Diaconessenhuis (één van de twee ziekenhuizen
waaruit later Máxima Medisch Centrum
ontstond, red.) staat dat er in 1933 ook
sprake was van krapte. De geneesheer-directeur deed toen een oproep
aan ‘jonge vrouwen die zich uit roeping
kunnen melden voor de opleiding tot
verpleegster om bezield met verlangen
de zieke mens naar lichaam en geest bij
te staan’. Eén op de zeven mensen werkt
momenteel in de zorg, medewerkers die
we moeten zien te behouden. Verwacht
wordt dat de vraag in de toekomst alleen
maar stijgt. Dat betekent dat we zorg anders moeten inrichten. De juiste zorg op
de juiste plek. Robotisering, innovatie en
zorg op afstand zullen een steeds grotere
rol spelen.”

Hoe dienen we de krapte aan te
pakken?
“Wat mij betreft is initiatief het kernwoord. Op dit moment kijken alle partijen naar elkaar om vast te stellen van wie
het probleem is. Maar het thema is van
iedereen en moet worden aangepakt. Dit
zogenaamde ‘wicked problem’ kent vele
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kanten. Het aanbod aan patiënten groeit
en de zorg raakt steeds verder gespecialiseerd. Het is belangrijk om professionals
een ontwikkelingsperspectief te geven
en te zorgen dat ze de inrichting van hun
eigen werk kunnen beïnvloeden. Tegelijkertijd moeten we de werk-privébalans
van medewerkers goed bewaken, zeker
gezien de 24/7-werktijden. Een belangrijk
aandachtspunt is bovendien de grote
uitstroom van zorgmedewerkers naar
andere sectoren. Waarom verlaten zij de
zorg? Ik denk dat waardering krijgen voor
je werk bovendien belangrijk is. Verpleegkundigen krijgen die waardering van hun
patiënten, daar ben ik van overtuigd.
Dokters, leidinggevenden en raden van
bestuur kunnen hun waardering daarnaast laten blijken door goed samen te
werken, ontwikkelingsmogelijkheden te
bieden, aandacht te geven aan de problematiek en regelmatig hun gezicht op
de werkvloer te laten zien. De reputatie
van de sector is ook een aandachtspunt.
Het helpt niet als er maatschappelijk met
een geheven vingertje wordt gesproken.
Het gaat in de politiek vaak over wat er
fout gaat, terwijl er ontzettend veel goed
gaat. Nederland heeft een goed gewaardeerde gezondheidszorg die toegankelijk
is voor iedereen.”

Hoe werkt het Maxima Medisch
Centrum aan dit onderwerp?
“We proberen de principes van ‘Great
place to work’ in te voeren, waarbij zaken
als werven en verwelkomen, ontwikkelen en bedanken ‒ naast een gezonde
cultuur met leerklimaat ‒ centraal staan.
Ook werken we met versnellingsteams.
In deze teams werken zorgprofessionals met allerlei achtergronden samen.
Hier draait het opnieuw om initiatief:
iedereen kan ideeën aandragen op een
‘ja en’-manier en niet met een ‘ja maar’.
Soms moet je zaken gewoon uitproberen.
Een ander aspect is de numerus fixus op
de verpleegkunde opleiding. Gelukkig is
die in Eindhoven gestopt en zien we dat
er meer studenten zijn. We werken nauw
met Fontys Hogescholen en het Summa
College samen om innovatiever op te
leiden.”

Hoe kijkt u naar differentiatie in het
beroep van verpleegkundige?
“De voorgaande jaren werd er nauwelijks
verschil ervaren tussen een mbo- en
hbo-verpleegkundige. Het is goed dat dit
verandert. Iedere verpleegkundige is belangrijk en draagt bij aan goede zorg. De
vraag is hoe het de komende jaren verder
ontwikkelt. Verpleegkundigen moeten
daar zelf een rol in pakken, het gaat om
hún vak. Het is niet iets wat je van bovenaf op moet leggen. Wat betekent een
hbo-verpleegkundige als regieverpleegkundige? En over welke competenties
moet die dan beschikken? Wij werken in
proeftuinen om dat duidelijk te krijgen.
Het is een ingewikkelde zoektocht, als
team moet je op zoek naar een nieuwe
balans. Ik wil niet dat mensen zich minder gewaardeerd voelen en tegelijkertijd
moet het onderscheid in werkzaamheden en competenties wel duidelijk
zijn. Dat is ook vastgelegd in de nieuwe
verpleegkundige beroepsprofielen.”

Tekst: Melinde Bussemaker • Fotografie: Joris Buijs

‘We moeten onderzoeken
waarom een grote groep
medewerkers de zorgsector verlaat’
Waarom is het Regionale Actieplan
Arbeidsmarkttekorten (RAAT)
belangrijk?
“Het Maxima Medisch Centrum zit in het
RAAT Ziekenhuizen waarbij vijf ziekenhuizen uit de regio betrokken zijn. In
november was de tweede bijeenkomst.
Het is goed om met elkaar te praten over
overstijgende thema’s. Denk bijvoorbeeld
aan het imago van de zorg, stagebeleid,
duurzame inzetbaarheid en het gezamenlijk werven van medewerkers. Iedereen is daarmee bezig. Wat het laatste
betreft is het belangrijk dat we elkaar
niet beconcurreren. We moeten samen
uitdragen hoe leuk het is om in de zorg
te werken en vervolgens laten zien hoe
het is om bij onze eigen organisaties
te werken. Door samen één geluid te
laten horen, bereik je meer.”

Christianne Lennards is sinds maart
2014 lid van de raad van bestuur van
het Máxima Medisch Centrum, een
topklinisch ziekenhuis met 3.500 werknemers met vestigingen in Veldhoven
en Eindhoven. Daarnaast is Lennards
lid van het bestuur van de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen en zit
zij in de raad van toezicht van het
Integraal Kankercentrum Nederland.
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Margje Mahler
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Tekst: Melinde Bussemaker • Fotografie: Joris Buijs

‘We maken het onszelf
niet gemakkelijk’
Bij Woonlandschap de Leyhoeve in Tilburg is er plek
satie is plat en ‘bottom-up’. Bovendien wordt continu

Maar bureaucratie wordt niet gemist.
Ik mis de beleidsafdeling ook wel eens,
maar meer in de zin dat het comfortabeler is wanneer iets door anderen wordt
opgepakt.”

gekeken hoe zorg en omgeving beter kunnen voor

Context en toekomst

voor zorgbehoevende én fitte ouderen. De organi-

bewoners. Hoe doet De Leyhoeve dat? Bestuurder
Margje Mahler vertelt.
Margje Mahler is sinds juni 2018 officieel
bestuurder van Leyhoeve Zorg. Een rol
die past gezien haar achtergrond. “Ik was
bekend met zowel de inhoudelijke kant
van zorg als de kant vanuit de ‘systeempartijen’. Ook kende ik vanuit mijn vorige
functies de discussies over kwaliteit, betaalbaarheid, doelmatigheid en vernieuwing in de ouderenzorg. De wettelijke
en organisatorische voorwaarden waren
veranderd en boden ruimte. Om de daadwerkelijke verandering in de organisaties
vorm en inhoud te geven, zijn meer
en andere zaken nodig dan alleen de
randvoorwaarden. Dat vraagt ook om leiderschap op locatie. Met deze stap heb ik
op mijn gebied de verantwoordelijkheid
genomen.” Het is tegelijkertijd een rol
waarin ze de vernieuwing opzoekt. “Want
alles wat we hier doen, staat in het teken
van de bewoners. Onze werkwijze draait
altijd om hen en niet om het onszelf
makkelijk te maken.” Om die reden heeft
Mahler geen bestuurssecretariaat, geen
beleidsafdeling en geen eigen kantoor.
Dat is soms ‒ letterlijk ‒ even zoeken,
maar ze zou het niet anders willen.

Platte organisatie
De organisatie van De Leyhoeve is plat
te noemen. Mahler: “De ideeën komen
van onderaf. Medewerkers zijn blij om bij
ons te werken. De professionele ruimte
die ze krijgen, maakt dat ze weer weten
waarom ze ooit in de zorg wilden werken.

Ze ervaren meer tijd en aandacht voor
bewoners en ruimte voor eigen inbreng.
Wij spreken onze medewerkers aan
op hun professionele zelfstandigheid.
Mensen maken samen met hun team
afwegingen. Heeft mevrouw vandaag
wat meer zorg nodig? Dan regelen ze dat
onderling.” Wanneer de zorgmedewerkers en huiskamervaders en -moeders
iets signaleren op de vloer, noteren ze dat
in OneNote. In dit systeem wordt bovendien dagelijks geëvalueerd. “Dat vraagt
discipline, maar biedt transparantie,

De bewoner écht centraal en niet ‘het
systeem van werken’. Hoe krijg je dat
voor elkaar? “Ik zie dat wij niet de enige
zijn die werken aan vernieuwing in
de zorg. Ons voordeel is dat we nieuw
zijn, dan heb je geen historie die aan je
vastkleeft. Tegelijkertijd hebben wij ook
te maken met protocollen. Die zijn er
niet voor niets, maar het blijft gestolde
kennis, zonder context en toekomst. Weten regelgeving veranderen sneller dan
protocollen dat doen. En wat betekent
een wondprotocol wanneer je iemand
verzorgt die het eng vindt om op een
decubitusmatras te liggen? Medewerkers
moeten zelf altijd afwegingen kunnen
maken. Bovendien zijn protocollen vaak
van die lijvige documenten. En dus heb-

‘Onze huiskamervaders
en -moeders hebben
levenservaring’
want iedereen kan zien wat er is geschreven. Zo hoef je dus ook geen vijf keer aan
te geven dat een vaatwasser kapot is. De
zorgcoaches pakken aandachtspunten
vervolgens op. Dat doen ze meteen of ze
maken een tijdspad. Wanneer er eerst
een besluit moet worden genomen,
bespreek ik het met de zorgcoaches in
ons wekelijks overleg. Meer lagen zijn er
niet. Sommige medewerkers missen de
beleidsafdeling, dat zaken voor ze geregeld worden.

ben we, in samenwerking met betrokken
partijen, van ieder protocol kort omschreven wat het voor ons betekent en
dit vastgelegd in ‘Leydraden’. Dat werkt
goed. Daarnaast maken we onderdeel uit
van de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, waarin we
met andere organisaties leren om vanuit
de relatie naar zorg te kijken.”
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Zorg- en levenservaring
Ook De Leyhoeve merkt de krapte op de
arbeidsmarkt. “Absoluut. Maar ik heb er
vertrouwen in dat wanneer je mensen
met een warme hand laat gaan, ze ook
weer naar je terugkomen. Ik geloof dat
mensen zich ontwikkelen. Als je net aan
je loopbaan begint, wil je veel leren en
kies je als verpleegkundige misschien
eerder voor een meer dynamische omgeving in bijvoorbeeld een ziekenhuis. En
dan hoop ik deze medewerkers later in
hun leven opnieuw te kunnen verwelkomen wanneer ze juist meer behoefte
hebben aan langere contacten en vastigheid. Bovendien moet je je goed afvragen
waar je precies zorgpersoneel voor inzet.
Zo komen onze huisvaders en -moeders
niet uit de zorg.”

Huiskamervaders en -moeders
Bewoners die in een zorgsuite wonen,
zijn de hele dag welkom in de twaalf
huiskamers van De Leyhoeve. De huiskamervaders en -moeders zorgen voor
leefplezier en het welzijn van de ouderen.
Ze zijn samen met een collega uit de
zorg ‒ een verzorgende of verpleegkundige ‒ buddy van een aantal bewoners.
Dit betekent dat zij eerste aanspreekpunt
zijn voor het leefplezier en medeverantwoordelijk voor de coördinatie van zorg.
Mahler: “De huiskamervaders en
-moeders doen wat ze thuis ook voor
hun gezin zouden doen: activiteiten
begeleiden en koken wat de bewoners
graag willen eten. Ze hebben vaak geen
achtergrond in de zorg, maar wél levenservaring plus wat extra informatie vanuit
ons. En dat werkt goed. We hebben een
lerares Frans, een bakker, jurist, een
steigerbouwer en een muzikant. Deze
functie is erg geschikt voor zij-instromers
in de zorg. Ik ben ervan overtuigd dat hun
aanwezigheid zorgvragen ondervangt. Er
is iemand, en dus gaan mensen minder dwalen en worden ze niet onrustig
om 16.00 uur. De zorgmedewerkers en
huiskamervaders en -moeders werken
goed samen. Er is geen strijd tussen de
domeinen.”

Leren los te laten
De Leyhoeve geeft medewerkers veel
vrijheid. Mahler: “Ik ga uit van de kennis,
expertise en autonomie van mijn mede-
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werkers. Niet op een naïeve manier, ik
stel wel vragen, maar vaak is alleen mijn
ondersteuning noodzakelijk en kunnen
ze het prima zelf. Voor mij is het leren om
vanuit vertrouwen te besturen en daarmee meer los te laten. Zo was ik laatst op
onze locatie in Groningen terwijl hier de
inspectie op de stoep stond (in Groningen opende minister Hugo de Jonge op
maandag 8 oktober een tweede vestiging
van De Leyhoeve, red.). Dan zit ik wel met
een knoop in mijn maag, want ik ben als

Goede werkgever zijn
De Leyhoeve telt 1,5 fte per bewoner. Hoe
bereikt Mahler dat? “Dit realiseren we
mede dankzij onze huiskamervaders en
-moeders én onze platte organisatie. De
locatie in Tilburg telt 145 medewerkers,
waarvan één directeur en drie zorgcoaches die ook verpleegkundige zijn. We
hebben verder een gangbare personeelssamenstelling binnen de verpleeghuiszorg: helpenden, en alle verpleegkundigen tot niveau 5. Hoe deze mensen aan

‘Ik ga uit van de kennis,
expertise en autonomie
van de medewerkers’
bestuurder verantwoordelijk. Tegelijkertijd weet ik dat ik kan vertrouwen op de
medewerkers en op onze visie. En dus zei
ik: ontvang ze zoals je iedereen ontvangt.
Ik bleef bereikbaar voor vragen. Het
bezoek van de inspectie is voorspoedig
verlopen.”

Healing hospitality
Wat zie je als buitenstaander? “Een
woonlandschap dat werkt vanuit de
filosofie: samen aangenaam oud worden.
Want waarom zou je leven niet door
kunnen gaan zoals je gewend bent
wanneer je op latere leeftijd verhuist?
Die filosofie is van begin af aan uitgangspunt geweest. Onze aandachtspunten
zijn leefplezier, woongenot, kwaliteit en
gastvrijheid, oftewel ‘healing hospitality’.
We bieden allerlei diensten aan, maar de
bewoners kiezen zelf of ze er gebruik van
maken. En ieder appartement heeft een
eigen voordeur. Dat geeft mensen autonomie en maakt zorgverleners bewust
van het feit dat ze bij iemand thuis op
bezoek komen. Het is toch wat anders of
je klopt en binnenloopt of echt aanbelt.
Ook zoiets: wij werken niet met een medicijnenkar. Dat is minder makkelijk voor
ons, maar het geeft de bewoners wel
het gevoel dat ze niet in een ziekenhuis
verblijven.”

boord blijven? We hebben geen beleidsafdeling, maar willen natuurlijk wel een
goede werkgever zijn. Daarvoor ondernemen we een aantal acties. Zo krijgen
medewerkers vrij snel een contract voor
onbepaalde tijd wanneer de samenwerking bevalt. Ook vragen we regelmatig
of het aantal uren nog past. Natuurlijk
zou het makkelijk zijn wanneer iedereen
veel uren draait, maar belangrijker is om
mensen te behouden. Wel is het voor de
bewoners van belang dat er voldoende
continuïteit is binnen de teams, dus daar
houden we rekening mee. We bevragen
onze medewerkers regelmatig. Recent
bijvoorbeeld over scholing. Ik krijg dan
prachtige antwoorden die ik zelf niet zou
kunnen bedenken. Van het bijleren van
verpleegkundige vaardigheden tot het
verdiepen in de invloed van muziek op
dementie.”

COLUMN

De zorgbestuurder
als leider
Over leiderschap worden boeken vol geschreven. Ook deze InVorm bevat
weer allerlei tips uit de praktijk over leiderschap en hoe je een leider kunt
zijn. Maar hoe belangrijk is leiderschap in de zorg? En welke rol heeft een
bestuurder?
Ruim 43 jaar geleden ging ik in mijn
eerste echte baan aan de slag als jongste
bediende bij het Rijksarchief Noord-Brabant. De grote baas van het instituut
was rijksarchivaris professor doctor Louis
Pirenne. Hij was klein van stuk (één meter
vijfenzestig) en deed zijn werk vanuit een
enorme kamer, achter een grotesk bureau.
Je zag hem nooit ‘op de werkvloer’. Pas na
enkele maanden mocht ik op audiëntie
komen en kreeg ik te horen wat er van mij
werd verwacht. Ik moet nog wel eens aan
professor Pirenne denken als ik een van
de vele publicaties over leiderschap lees.
Steevast worden daarbij eigenschappen
en competenties opgesomd als empathie,
toegankelijkheid, inspireren en verbinden.
Allemaal dingen die Pirenne op het eerste
oog volstrekt niet in huis had. Maar al snel
kreeg ik in de gaten dat hij de onbetwiste
leider was en dat zijn medewerkers voor
hem door het vuur gingen.
Ook in mijn huidige omgeving zie ik mensen die op geen enkele manier voldoen
aan het profiel van een leider uit de boekjes, maar die tóch prima functioneren. En
hoe empathisch was Steve Jobs eigenlijk?
Uit zijn biografie rijst een beeld van een
uiterst onaangename en eigenzinnige
man. Hij had blijkbaar geen empathie
nodig om samenwerking en teamgeest te
creëren.
Voor alle duidelijkheid: ik benoem deze
voorbeelden niet omdat ik denk dat empathie en al die andere mensgerichte eigenschappen niet belangrijk zijn voor een
leider. Juist voor een bestuurder in de zorg
is het belangrijk om je wél te laten zien op

de werkvloer, toegankelijk te zijn en mee
te leven met medewerkers. Maar ik denk
wel dat het veel complexer ligt dan dat en
dat je een combinatie van eigenschappen
in je moet hebben, zoals authenticiteit,
integriteit, betrouwbaarheid, visie en besluitvaardigheid. Allemaal competenties
die je in het leven wel verder kunt ontwikkelen, maar niet echt kunt aanleren.
Begin vorig jaar organiseerden we als
Transvorm, in voorbereiding op de tekortenacties binnen Zonder Zorg 2020,
een bijeenkomst met leden van ondernemingsraden van zorgorganisaties. Op
deze bijeenkomst kwam ook de rol van de
bestuurder aan de orde. Daarbij werd duidelijk hoe belangrijk de rol van bestuurders is rondom het welbevinden van de
medewerkers. Een bestuurder kan daarin
ook daadwerkelijk het verschil maken. Uit
de inbreng werd ook duidelijk dat er geen
eenduidige definitie te geven is van wat
daarbij van een bestuurder wordt verwacht. Wat in alle reacties wél naar voren
kwam, was dat hij of zij in houding, woord
en gebaar oprecht laat zien hoe belangrijk
medewerkers zijn. Misschien is het toch
niet zo ingewikkeld als het lijkt. In elk
geval had Louis Pirenne dit al uitstekend
in de gaten. Op zijn eigen authentieke
manier stond hij voor zijn instituut en de
mensen die er werkten. Zonder de adviezen van Stephen Covey, Ben Tiggelaar of
de vele andere managementgoeroes waar
we nu zo vaak op terugvallen.

Piet Verrijt
Directeur/bestuurder
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‘Het zijn juist de ‘echte’
dingen waar mensen
behoefte aan hebben’
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Tekst: Hanneke Verhoeven • Fotografie: Marco Magielse

Zorgen voor de
zorgprofessional
Hoe kom je erachter wat je medewerkers écht willen
als het gaat om geluk en vitaliteit op de werkvloer?
Door het ze op de man (of vrouw) af te vragen. RSZK
ZorgProfessionals deed het. En het leverde verrassende antwoorden op.
RSZK ZorgProfessionals is een grote
ouderenzorginstelling met acht woonzorglocaties, een zorgboerderij, hospice,
thuiszorg en welzijnsdiensten in de
Kempen, Veldhoven en Waalre. Ongeveer
1800 medewerkers en maar liefst 1000
vrijwilligers verlenen elke dag uiteenlopende zorg en dienstverlening aan
kwetsbare ouderen in de regio. Vanwege
haar omvang en brede werkveld, heeft
RSZK het welzijn van haar mensen hoog
in het vaandel staan. ‘Wie zorgt, moet
zelf ook goed verzorgd worden’ is de gedachte. Begin vorig jaar startte RSZK met
een onderzoek naar geluk en vitaliteit op
de werkvloer. Ze vroegen medewerkers
wat zíj denken nodig te hebben om goed
in hun vel te zitten op het werk.
Wat was de aanleiding?
“Sinds 2017 voeren we ons meerjarenbeleidsplan ‘Thuis kan overal’,” vertelt
Marjolein van Mierlo-Kuijpers, manager
Strategie & Innovatie bij RSZK. “We
willen ouderen hiermee zo veel en zo
lang mogelijk de regie over hun eigen
leven geven. De cliënt bepaalt waar hij de
gewenste zorg wil ontvangen. Hiermee
is ‘thuis’ niet langer afhankelijk van
een plaats, maar meer een vertrouwde omgeving waar aandacht, liefde en
zorgzaamheid samenkomen. Deze visie
vraagt wel wat van onze medewerkers.
Ondernemerschap onder andere. Maar
ook passie, proactief zijn en zelf verantwoordelijkheid durven nemen. Dit alles

lukt beter als je goed in je vel zit. Vanuit
het management en goed werkgeverschap rees daarom de vraag hoe we onze
medewerkers hierbij kunnen helpen.
Werkgever en werknemer hebben
natuurlijk allebei hun verantwoordelijkheid op het gebied van vitaliteit, maar
we willen onze medewerkers er bewust
van maken dat ‘zorgen voor jezelf’ een
belangrijke voorwaarde is goed om voor
de ander te kunnen zorgen.”

Design thinking
Hoe kom je er als organisatie achter waar
mensen behoefte aan hebben op het
gebied van vitaliteit? Het is een breed
begrip en betekent niet voor iedereen
hetzelfde. HR-adviseur Marlin Zwaans
en Karlijn van Limpt (fysiotherapeut en

met de design thinking methode. Deze
methode wordt oorspronkelijk gebruikt
bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Denk als voorbeeld aan een broodrooster. Vooraf stellen de ontwerpers
vragen als: welke functies moet hij hebben, hoe groot mag hij zijn, welke kleur,
enzovoort. Het leek ons interessant om
dit nu eens niet voor een product, maar
voor een programma te doen.”

Dwarsdoorsnede
Karlijn: “We maakten een dwarsdoorsnede van het personeel en hebben
deze mensen in stijl uitgenodigd. Zij
kregen elk een appeltje van hun leidinggevende met daaraan een kaartje met
een persoonlijke boodschap. In sessies
van anderhalf uur – en in groepjes van
ongeveer 12 medewerkers ‒ spraken we
in totaal 84 mensen over het onderwerp
vitaliteit. Dit ging in fasen. Eerst lieten we
hen een moodboard maken: waar denk
je aan bij het woord vitaliteit? Daarna
interactief: wat gaat er goed en wat kan
er beter? Uiteindelijk hebben we daarop
doorgevraagd: wat vind je belangrijk in
een vitaliteitsprogramma? Daar kwamen

‘In je eentje achter je bureau
een plan bedenken: dat zou de
makkelijke weg geweest zijn’
voorzitter van de ondernemingsraad)
zetten hun tanden in het project. Marlin:
“De snelste weg zou zijn geweest om zelf
een projectplan vitaliteit op te stellen.
Gewoon, achter je bureau, in de hoop dat
je het juiste doet. Maar dan weet je nooit
zeker of mensen er écht op zitten te
wachten. Via via kwam ik in aanraking

heel andere dingen uit dan we vooraf
hadden gedacht.” Marlin vult aan: “En
dat was mooi, want toen wisten we dat
we iets waardevols in handen hadden.”

Sportabonnement
Karlijn: “We hadden verwacht veel
materiële zaken te horen: een sporta-
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bonnement, fruit op het werk, misschien
een elektrische fiets? Maar het zijn juist
de echte, fundamentele dingen waar
mensen behoefte aan hebben: vaker in
gesprek gaan met elkaar, een kijkje in
de keuken bij een collega, vaker met het
team samen iets doen. De kernwaarden
van RSZK ‒ gepassioneerd, persoonlijk
en samen ‒ kwamen er heel duidelijk in
terug. Dat vond ik mooi om te zien.” Marjolein: “Samenwerken wordt door veel
RSZK’ers gezien als belangrijkste energiebron. We zijn trots op wat we doen
en op elkaar! En dat mag vaker gedeeld
en gevierd worden. Onze medewerkers
weten heel goed weten waar ze behoefte
aan hebben. Maar het is aan ons om die
dialoog rondom vitaliteit op te zoeken
en te blijven faciliteren, overal in de
organisatie.”

Vitaliteit als competentie
Dat vitaliteit iedereen raakt, blijkt wel
uit het feit dat het project door de hele
organisatie is omarmd. “Het is ons heel
goed gelukt om dit samen te doen",
vertelt Karlijn. “Van bedrijfsarts tot teammanagement, van medewerkers tot OR:
het onderwerp is echt van ons allemaal
geworden. Het appeltje met een hartje
erin is daarvan het herkenbare symbool.
De kunst is om dit nu vast te houden
en verder te gaan in de ‘geest’ van het
appeltje.”

Marjolein vervolgt: “Daar zit inderdaad
de uitdaging. Vitaliteit is geen product of
tool. Het is meer dan alleen ‘lekker in je
vel zitten’, vitaliteit is een competentie.
Dit integreren lukt niet van de één op de
andere dag. We zullen het onderwerp
moeten blijven verankeren in ons leiderschap, onze cultuur en bedrijfsvoering,
zodat het als het ware terechtkomt in het
dna van elke RSZK-medewerker.”

Bewustwording
In totaal zijn er acht vitaliteitsacties
geformuleerd voor 2018, waar samen
praten over vitaliteit er eentje van is. Het
eerste tastbare resultaat werd al uitgedeeld op de afdelingen: gratis fruit. “Ook
gaan we een online module aanbieden
om de mentale fitheid van medewerkers
te versterken”, vertelt Marlin. “Daarnaast hopen we onder andere door onze
deelname aan onder andere de Sterk in je
Werk-week van Transvorm meer bewustwording rond vitaliteit te creëren. Dat
vitaliteit iets is waar we sámen verantwoordelijk voor zijn, is een belangrijk onderdeel van dit bewustwordingsproces.”

V.l.n.r. Marjolein van Mierlo-Kuijpers (manager Strategie & Innovatie),
Marlin Zwaans (HR-adviseur) en Karlijn van Limpt (fysiotherapeut en voorzitter van de OR).
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Gewoon doen!
Voor andere organisaties die aan de slag
willen met dit (of een ander) onderwerp
volgens de design thinking methode
hebben Marlin, Karlijn en Marjolein één
tip: gewoon doen! Marlin: “Het is zo
waardevol om dit met je medewerkers
samen te doen. Mensen kennen zichzelf
het beste en weten vaak heel goed waar
ze behoefte aan hebben. Het is aan ons
om er naar te vragen in een open, veilige
en waarderende omgeving.” “Benader
mensen vanuit hun eigen veerkracht en
regie”, besluit Marjolein. “Dan laat je ze
groeien en ontwikkelen op een manier
die bij ze past. En daar komen de mooiste
dingen uit!”

Top 5 interventies
Wat draagt bij aan meer vitaliteit op
het werk volgens medewerkers van
RSZK?
• Samen met collega’s praten over
ontwikkelingen in het werk of de
regio.
• Samen met de preventiemedewerker afspraken maken en oplossingen bedenken voor onveilige en
ongezonde werksituaties.
• Backpacken binnen de eigen organisatie: talentvolle collega’s bezoeken
op andere locaties voor coaching,
inspiratie en ondersteuning.
• In het team praten over vitaliteit: wat
gaat er al goed en wat is nog nodig?
• Iets leuks doen met het team!

ZONDER ZORG 2020 GAAT OVER IN RAAT

Actieplan Zonder Zorg
2020 stopt, noodzaak
tot actie blijft
Met ingang van 2019 komt er, een jaar eerder dan
verwacht, een einde aan het actieplan Zonder Zorg
2020. Het doel van het actieplan was: de krachten
bundelen, werken aan een gezamenlijke inzet bij
(regionale) acties om de personele problemen binnen
de sector zorg en welzijn écht aan te kunnen pakken.
Dat doel is bereikt.
De personele problemen in de sector
zijn niet opgelost. Integendeel, er is nog
steeds sprake van grote tekorten en een
mismatch op de arbeidsmarkt. Maar
de beoogde beweging en de acties van
het actieplan worden uitgevoerd en zijn
geborgd binnen de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT), onderdeel
van de subsidieregeling SectorplanPlus.
Dit artikel geeft een overzicht van de
ontwikkelingen.

Zonder Zorg 2020: de aanleiding
Eind 2012 kwam een abrupt einde aan de
jarenlange groei van de arbeidsmarkt van
zorg en welzijn. In de jaren 2013 tot en
met 2016 zagen we het aantal medewerkers in zorg en welzijn in Noord-Brabant
met bijna 10% dalen. Personele overschotten waren een feit. Toch was er in
het tweede deel van die periode alweer
een kentering gaande.

In de Arbeidsmarkt in Kaart van november 2015 waarschuwde Transvorm voor
het ontstaan van tekorten in bepaalde
functies. In november 2016 constateerden we een grote disbalans op de
arbeidsmarkt; we zagen tegelijkertijd
overschotten en tekorten.
In de tweede helft van 2016 verschuift de
publieke opinie, er is veel onvrede over de
effecten van de bezuinigingen. Zorg- en
welzijnsorganisaties en andere stakeholders trekken publiekelijk aan de bel
over de (dreigende) verslechtering van de
kwaliteit van zorg. Er was veel publiciteit
rondom de afnemende instroom van
leerlingen in de zorg- en welzijnsopleidingen en het slechte imago van de
sector. Daarop verschuift ook de focus
van de politiek. Eerder aangekondigde bezuinigingen werden ingetrokken en voor
het eerst in jaren werden er weer extra
gelden toegekend aan de sector.
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Er waren ook diverse signalen waaruit
bleek dat er in 2017 nog meer financiële
middelen beschikbaar zouden komen.

aan om partijen te verbinden, bruggen
te bouwen en te zoeken naar nieuwe
wegen en oplossingen.

Zo ongeveer synchroon met die financiële prikkels zagen we de arbeidsmarkt
van zorg en welzijn groeien. De in 2016
ingezette kanteling van de arbeidsmarkt
zette door in 2017. De eerste maanden
van dat jaar zagen we een stormachtige
ontwikkeling waarvan we verwachtten
dat die voorlopig nog niet ten einde zou
komen. In de factsheet ‘Personeelstekorten in Zorg en Welzijn’ van april 2017
spraken we van code rood op de arbeidsmarkt: de vraag naar personeel stijgt en
het aanbod daalt. De instroom vanuit
opleidingen is onvoldoende om aan de
toenemende vraag te kunnen voldoen.

Zonder Zorg 2020:
landelijke belangstelling

Zonder Zorg 2020: het ontstaan

Om de activiteiten op het gebied van
instroom en opleiding te ondersteunen,
stelde het ministerie van VWS extra
middelen beschikbaar, door middel van
de in november 2017 gepresenteerde subsidieregeling SectorplanPlus. Dit is een
meerjarige subsidie waarmee zorg- en
welzijnsorganisaties financieel worden
ondersteund om via scholing een extra
impuls te geven aan de instroom van
nieuwe medewerkers in de organisatie.
Voor het SectorplanPlus heeft het ministerie 320 miljoen euro gereserveerd. Dit
betekent dat in de provincie Noord-Brabant circa 48 miljoen extra beschikbaar komt, verdeeld over verschillende
tijdvakken.

Aan het begin van 2017 groeide het besef
dat de personele problemen in korte tijd
enorm toenamen en dat volle inzet nodig
was om deze problemen aan te pakken.
En we realiseerden ons vooral dat de
complexe problematiek niet door één
partij op te lossen is. Bundelen van krachten tussen álle stakeholders, werkgevers
én werknemers én opleiders, was noodzakelijk. We bespraken de problematiek
in verschillende netwerken en bilaterale
overleggen en organiseerden bijeenkomsten met de diverse doelgroepen.
Ondanks de korte voorbereidingstijd was
de deelname steeds groot, de noodzaak
tot actie werd breed ervaren.
Op basis van de uitkomsten uit de bijeenkomsten ontwierpen we het actieplan
Zonder Zorg 2020, een samenhangend
geheel van vijf actielijnen. We presenteerden deze in mei 2017 tijdens een druk
bezochte kick-off en bijna 100 werkgevers
en andere stakeholders ondertekenden diezelfde dag nog de aan het plan
verbonden intentieverklaring. Uiteraard
hadden we veel aandacht voor een gedegen actieplan. Maar we beseften ook
dat je daadwerkelijk resultaat boekt door
het uitvoeren van acties en niet door het
maken van plannen. Daarom richtten we
ook een Actiecentrum in, gedurende ruim
een jaar was er een projectmedewerker
actief om acties te initiëren en coördineren en te fungeren als kenniscentrum en
vraagbaak. Ook stelden we een ‘aanjager’
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De in onze provincie ervaren problemen
waren natuurlijk onderdeel van een
landelijke trend. Zonder Zorg 2020 trok
daarom al snel landelijke belangstelling
en kreeg landelijke navolging. De aanpak
en de vijf actielijnen werden opgenomen
in een landelijk actieprogramma ondersteund door RegioPlus (het landelijke
samenwerkingsverband van veertien
regionale werkgeversorganisaties in zorg
en welzijn). Dat betekende dat er in alle
regio’s in Nederland een vergelijkbare
aanpak van de personele tekorten kwam.

In het eerste tijdvak was de belangstelling groot. Landelijk dienden ruim 1250
werkgevers een aanvraag in, waarvan 147
in Noord-Brabant. In het tweede tijdvak
dienden 177 Brabantse werkgevers een
aanvraag. Hiermee worden in onze provincie 17.353 opleidingstrajecten gerealiseerd; ruim 8055 in het eerste tijdvak en
bijna 9298 in het tweede tijdvak.

Zonder Zorg 2020: maakt plaats
voor RAAT
Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten
(RAAT) vormen de basis voor de aanvragen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties
binnen de meerjarige subsidieregeling
SectorplanPlus. Centraal uitgangspunt is
dat regionale partijen in een RAAT met el-

kaar samenwerken en ambities formuleren om in de betreffende regio te komen
tot een integrale arbeidsmarktaanpak
voor zorg en welzijn. De ambities worden
geformuleerd in concrete afspraken en
acties die meetbaar en controleerbaar
zijn.
Inmiddels zijn in alle Brabantse arbeidsmarktregio’s RAAT ontworpen. Hoewel
elke Brabantse regio zijn eigen RAAT opstelt, met ruimte voor regionale invulling,
zijn er ook overeenkomsten. De ambities
in een RAAT vallen onder vijf actielijnen:
• Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit;
• Positief beïnvloeden loopbaankeuze
jongeren;
• Verhogen van het opleidingsrendement;
• Vergroten van de opleidingsmogelijkheden;
• Het bieden van een aantrekkelijke
werkomgeving en werkklimaat.
In de uitwerking van de actielijnen zien
we regionale verschillen in het proces
en de vastgestelde acties en doelen.
In elke regio was de betrokkenheid en
het enthousiasme groot. Uit het RAAT
blijken grote ambities die in elke regio
zijn opgesteld in nauwe samenwerking
tussen werkgevers, opleidingsinstituten en andere stakeholders. En hoewel
speerpunten soms regionaal verschillen,
zijn overal acties ingezet waarmee extra
instroom wordt gestimuleerd (verhogen
van opleidingscapaciteit, stimuleren van
zij-instroom e.d.). Ook wordt ingezet op
verhogen van kwaliteit en behoud van
personeel.

Zonder Zorg 2020: het einde
De actielijnen uit het RAAT komen
rechtstreeks voort uit de actielijnen van
Zonder Zorg 2020. De Brabantbrede
acties en doelstellingen uit Zonder Zorg
2020 zijn vertaald naar specifiek op de regio afgestemde acties en doelstellingen.
Daarmee is het actieplan Zonder Zorg
2020 ingehaald door haar eigen succes
en in feite overbodig geworden. In dit
geval een resultaat om trots op te zijn.

Tekst: Martin van Berloo en Marloes Daamen

Ervaring bestuurders met Zonder Zorg 2020 en RAAT
bij de toeleiding van jongeren met een
leerbeperking tot de arbeidsmarkt en
nemen we deel aan een pilot waarbij
we Spaanse verpleegkundigen inzetten.
Ook keert Het Laar medewerkers een
wervingspremie uit bij het aandragen
van een nieuwe collega.

Ingrid van Huijkelom – van Iersel,
raad van bestuur Het Laar

Hoe gaat uw organisatie om met de
personele tekorten?
“Het Laar werkt op verschillende manieren aan het vinden en binden van
medewerkers. Zo werken we al enkele
jaren aan het uitbreiden van het aantal BBL-leerlingen voor de functies van
verzorgenden en verpleegkundigen. We
bieden afgestudeerden meteen een baan
aan. We participeren in het project ‘Welslagen’, waarin we onder andere samen
met de gemeente Tilburg optrekken.
Zij-instromers krijgen via dit project de
mogelijkheid om een half jaar stage bij
Het Laar te lopen. Deze maatregel wordt
nu ook onder de noemer ‘oriëntatiebaan’
via de nieuwe cao VVT ondersteund.
Verder werken we samen met Prins
Heerlijk en het Koning Willem I college

En natuurlijk gaat veel aandacht uit naar
het behouden van de aanwezige medewerkers. Hiertoe gaat veel aandacht uit
naar het bevorderen van vakmanschap,
onder andere via scholing, het versterken
van de eigen regie van de medewerker
en het bevorderen van een duurzame
inzetbaarheid. Dit laatste doen we door
de vitaliteit van de medewerker te stimuleren.”

Welke rol speelde voorheen ZZ2020
en nu het RAAT daarin?
“RAAT vervult een belangrijke rol bij de
daadwerkelijke aanpak van de bestrijding
van de personele tekorten in de sector. Zo
brengt het partijen bij elkaar en worden
krachten gebundeld, denk bijvoorbeeld
aan de samenwerking met negen Midden-Brabant gemeenten, Midpoint, de
Zorgacademie, de organisaties in het Lerend Netwerk Midden-Brabant enz. Door
het stimuleren van samenwerking en het
organiseren van gezamenlijke (regionale)
acties worden arbeidsmarktvraagstukken daadwerkelijk aangepakt. Hiermee
kunnen we maximaal inzetten op het

Hoe gaat uw organisatie om met de
personele tekorten?

Annemieke Blokker,
raad van bestuur Valkenhof

“Wij proberen op alle mogelijke manieren
mensen te werven. Met te weinig handen aan het bed voor de te leveren zorg,
plegen we immers roofbouw op onze
medewerkers. Om onze medewerkers te
beschermen en de zorg ‘aantrekkelijk en
leuk’ te houden, hebben wij een opnamestop moeten afkondigen. We hebben het
geld, we hebben de bedden, maar helaas
niet voldoende medewerkers. Valkenhof
vergrijst: de gemiddelde leeftijd van onze
medewerkers is 48 jaar.

opvullen van het grote aantal moeilijk
vervulbare vacatures. RAAT heeft de reeds
bestaande initiatieven/projecten op het
gebied van aanpak arbeidsmarkt-problematiek in Midden-Brabant meegenomen
in haar actieplannen.”

Heeft u ideeën opgedaan tijdens de
deelname aan Zonder Zorg 2020?
“Vanuit het RAAT hebben bestuurders
van diverse zorg- en welzijnsorganisaties
in Midden-Brabant een werkbezoek gebracht aan Hutten, gekozen tot de beste
werkgever van Nederland in de branche
horeca, recreatie en toerisme. Daarnaast
is Hutten uitgeroepen tot het vitaalste
bedrijf van Zuid-Nederland. In het vinden,
binden en duurzaam inzetbaar houden
van medewerkers deden we interessante
inzichten op. Het Laar is actief met deze
inzichten aan de slag gegaan. Het doel
is duidelijk: hoe halen we het beste uit
onszelf? En hoe worden we als werkgever
aantrekkelijker voor zowel bestaande
als nieuw te werven collega’s? Bij Het
Laar is daarom een speciale werkgroep
Arbeidsmarktcommunicatie opgezet. We
houden ons bezig met het versterken van
ons imago als moderne werkgever en
ontwikkelen activiteiten om bestaande
medewerkers te behouden en nieuwe
collega’s te verleiden om bij Het Laar aan
de slag te gaan.”

Bij zwaar werk denk je meteen aan stratenmakers, maar zelden wordt bedacht
dat onze medewerkers dagelijks meerdere ouderen (van bijvoorbeeld 80 kilo)
tillen. Wij hebben structureel 14 fte aan
vacatures. Medewerkers proberen samen
openstaande diensten in te vullen, maar
raken letterlijk overbelast. Dit kunnen we
niet langer dan een paar maanden van
hen vragen.”
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Welke rol speelde voorheen ZZ2020
en nu het RAAT daarin voor u?
“Het RAAT en voorheen Zonder Zorg
2020 spelen een belangrijke rol. Ik zie het
RAAT als een voortzetting van ZZ2020. In
2016 zagen wij de problemen rondom de
arbeidsmarkt op onze branche afkomen.
Niet in de laatste plaats vanwege de
miljardenbezuinigingen en de daaraan
gekoppelde beeldvorming die begin 2016
tot een gecreëerde climax uitgroeide. Ik
gebruik bewust het woord ‘gecreëerd’,
want op heel veel plekken was de zorg

Ruud Dijkers,
raad van bestuur TWB

Hoe gaat uw organisatie om met de
personele tekorten?
“Wij zetten naast de reguliere wervingsactiviteiten met name in op scholing: een
combinatie van doorlopende leerlijnen,
zij-instroom en opscholing. Om tekorten van verzorgende IG te ondervangen,
bieden we interne scholing aan voor
personeel met een helpende achtergrond, tot verzorgende C. De uitkomst is
een echte win-winsituatie: wij kunnen
meer personeel voor complexere zorg
inzetten en het personeel gaat er in loon
en verantwoordelijkheid op vooruit.
Om nieuwe tekorten voor helpenden te
ondervangen werven we medewerkers
voor de huishouding en bieden hen
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gewoon goed. Maar in 2016 zagen wij
de instroom van het aantal potentiële
leerlingen halveren, dat zegt genoeg. We
proberen samen het gecreëerde beeld
te herstellen en de zorg met haar mooie
facetten onder de aandacht te brengen.
Dit doen we met name voor mensen die
zich afvragen of de zorg iets voor hen
zou kunnen zijn. We willen het juiste
perspectief schetsen, namelijk dat het
gaat om zwaar, maar zinvol werk, waar je
veel voldoening uit kunt halen.

Heeft u ideeën opgedaan tijdens de
deelname aan Zonder Zorg 2020?

interne scholing aan voor ADL-assistent.
Als medewerkers eenmaal de smaak te
pakken hebben, kunnen ze met een paar
extra leerprocessen alsnog het diploma
van helpende halen. Dit geldt ook voor de
verzorgenden C die de laatste competenties voor verzorgende IG willen behalen.
We zijn nog maar recent begonnen met
deze nieuwe manieren van opleiden.
Voor de toekomst willen we accreditering
van onze opleidingen onderzoeken. Ook
blijven we op diverse manieren personeel voor de thuiszorg werven. Omdat
onder studenten hbo-v de thuiszorg niet
zo’n aantrekkelijk imago heeft, bieden
we meer stageplekken aan studenten
van Avans Hogeschool. Ook werken we
samen om de competentieprofielen van
verpleegkundigen van niveau 4, 5 en 6
goed aan te laten sluiten bij onze organisatie. We hebben hiervoor een samenwerkingsconvenant getekend met Avans.
Breed blijven werven en opleiden is ons
uitgangspunt.”

actief deelgenomen aan de plannen met
betrekking tot ZZ2020, met name op het
gebied van het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat. We
hebben deelgenomen aan de werkgroep
‘Excellent Werkgeverschap in de Zorg’.
Helaas is er van de kant van zorgaanbieders onvoldoende in geïnvesteerd, ondanks het goede initiatief van Transvorm.
Daarom gebruiken wij de input van de
bijeenkomsten om zelf een aantal zaken
op het gebied van goed werkgeverschap
– zoals loopbaanpaden, maar ook een
aandachtsprogramma voor medewerkers
– verder vorm te geven.”

Welke rol speelde voorheen ZZ2020
en nu het RAAT daarin?
“Bovenstaand punt sluit met name aan
bij actielijn 1: verhogen van de instroomen opleidingscapaciteit. De eerder
genoemde scholingstrajecten zijn vooral
door TWB intern of binnen de regio
opgepakt, maar wel als input aangeboden voor het RAAT. Daarnaast hebben we

“Onze deelname heeft ons heel veel
geboden. Professionals hebben elkaar gevonden en delen hun kennis en ervaring.
Gezamenlijk hebben we zicht gekregen
op de arbeidsmarktproblematiek. Nu
willen we de instroom richting zorg
vormgeven en mensen voor dit mooie
beroep behouden.”

Heeft u bijzondere samenwerkingen
overgehouden aan de deelname aan
Zonder Zorg 2020?
“Vanuit het traject ‘Excellent Werkgeverschap in de Zorg’ willen wij nader invulling geven aan de relatie met Hutten. In
het HR-beleid van Hutten staat het geluk
van het personeel centraal. Als beste
werkgever probeert Hutten het HR-beleid
buiten de gebaande paden om vorm te
geven. Dit met als doel een excellente
werkgever te zijn en daardoor onder
andere de uitstroom van personeel tegen
te gaan. Vanuit TWB zijn wij bezig om de
elementen die wij kunnen toepassen binnen de thuiszorg verder uit te werken.”

PERSONALIA

Monique Caubo nieuwe voorzitter raad
van bestuur Dichterbij

Katinka van Boxtel nieuw lid raad van
bestuur Archipel

GGz Breburg benoemt Julliëtte van Eerd tot
voorzitter raad van bestuur

Monique Caubo is vanaf 7 januari 2019
de nieuwe voorzitter van de raad van
bestuur van Dichterbij. Zij volgt Hans de
Veen op, die de functie sinds september
2017 tijdelijk invulde. Monique Caubo
heeft een brede achtergrond binnen de
gezondheidszorg. Ze deed ervaring op
als bedrijfsarts bij Shell en Achmea en
stuurde de arbodiensten bij Rabobank
en DSM aan. Nu is ze directeur Kwaliteit, Informatiebeveiliging en Privacy bij
HumanTotalCare, een dienstverlener op
het gebied van arbeid en gezondheid met
ongeveer 1.400 medewerkers. Ook is ze
lid van een aantal toezichthoudende organen en was ze acht jaar lang voorzitter
van de raad van toezicht van de Conrisq
Groep, waartoe ook De Rooyse Wissel en
meerdere jeugdzorginstellingen behoren.

Per 1 januari 2019 start Katinka van Boxtel
als bestuurder bij Archipel. Zij vormt
samen met Eppie Fokkema (voorzitter)
en Monique Hertogs de raad van bestuur
van Archipel. Katinka van Boxtel komt
vanuit de functie manager Beschouwend
(interne geneeskunde, maag darm lever
specialisme en geriatrie) en manager
Máxima Oncologisch Centrum bij het
Máxima Medisch Centrum.

De raad van toezicht van GGz Breburg
heeft Julliëtte van Eerd benoemd als
voorzitter van de raad van bestuur. Zij
treedt op 1 februari 2019 in dienst. Van
Eerd volgt daarmee Guus van Weelden
op, die sinds september lid van de raad
van bestuur is geworden bij het UWV.
Van Eerd is een oude bekende van GGz
Breburg: tot en met 2015 was zij enkele
jaren directeur bedrijfsvoering Volwassenenzorg. Momenteel is Van Eerd nog
voorzitter van de raad van bestuur bij
ggz-organisatie Mondriaan. Daarnaast is
ze lid van de raad van toezicht bij Expertisecentrum Epilepsie Kempenhaeghe in
Heeze en bij ouderenzorgorganisatie Van
Neynsel in Den Bosch.

“Monique is de gewenste sterke persoonlijkheid met daadkracht en een goed
gevoel voor effectieve samenwerking”,
aldus Léon Frissen, voorzitter raad van
toezicht. Hij is verheugd dat de raad van
bestuur nu weer definitief ingevuld is.
“We danken Hans de Veen voor zijn inzet,
hij heeft zijn interimtaken goed vervuld.”
Monique Caubo en Cecile Stallenberg
vullen elkaar goed aan op het gebied van
kennis, ervaring en persoonlijkheid, zegt
hij. Uiteraard is ook Monique Caubo zelf
blij met haar nieuwe baan. “De visie van
Dichterbij om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij een zo
fijn en gewoon mogelijk leven spreekt me
enorm aan”, zegt ze. “Dichterbij wil daarin
uitblinken. Ik wil graag met alle betrokkenen samenwerken om invulling te geven
aan deze mooie ambitie en aan de naam
en faam van Dichterbij als excellente zorgaanbieder en aantrekkelijke werkgever.”

Bij Archipel gaat Katinka van Boxtel in de
rol van bestuurder direct leiding geven
aan een groot aantal van de zelfsturende zorgteams binnen de organisatie en
heeft daarnaast de borging van kwaliteit
van zorg en innovatie in haar portefeuille.
Archipel werkt de komende maanden
de strategische uitgangspunten voor de
komende jaren uit tot concrete plannen.
Hierbij is Katinka van Boxtel al betrokken
en wordt er gebruik gemaakt van haar
kennis en ervaring.
Van Boxtel volgt Lisette Burnett op.
Lisette heeft deze functie gedurende 1
jaar ad interim ingevuld en gaat vanaf
januari van het vrije (reis)leven genieten.

Van Eerd rondde de studie Biomolecular Sciences af aan de Universiteit van
Utrecht en heeft daarnaast de MBA
bedrijfskunde op Nyenrode afgerond.
Ze werkte bij Radboudumc, waar ze
medisch wetenschappelijk onderzoek
verrichtte en haar promotie afrondde in
2005. Daarna werkte ze onder meer als
manager bedrijfsvoering Reumatologie
bij de St. Maartenskliniek in Nijmegen.
Ariëtte van Reekum, raad van bestuur
GGz Breburg: “Julliëtte is een dynamische
persoonlijkheid met een scherp analytisch vermogen. Ze is verbindend en heeft
het vermogen om haar bedrijfsmatige
kennis te integreren met haar hart voor
de zorg. Ik kijk uit naar de samenwerking
met haar.” De voorzitter van de raad van
toezicht van GGz Breburg, Martin Bontje,
is verheugd met de benoeming en komst
van Julliëtte van Eerd.
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Koninklijke Visio kiest andere bestuurssamenstelling

Karin Nabbe nieuwe voorzitter raad van
bestuur Diagnostiek voor U

Catharina Ziekenhuis verwelkomt Adriaan
Lieftinck als nieuw lid raad van toezicht

De raad van toezicht van Koninklijke
Visio heeft de voorzitter van de raad van
bestuur, Marten de Bruine, verzocht om
na bijna 13 jaar zijn functie per 1 januari
2019 neer te leggen. De aanleiding is dat
de organisatie in een nieuwe fase komt.
“Koninklijke Visio is enorm in verandering
en daarbij past een andere bestuurssamenstelling”, stelt de voorzitter van de
raad van toezicht, Erry Stoové.

Op 1 januari 2019 neemt Jules Keyzer
afscheid als voorzitter van de raad van
bestuur van Diagnostiek voor U. Zijn rol
wordt overgenomen door Karin Nabbe.

Adriaan Lieftinck is toegetreden tot de
raad van toezicht van het Catharina Ziekenhuis. Lieftinck was voorheen partner
van Deloitte en verantwoordelijk voor de
gezondheidszorgpraktijk met als specialisaties strategy & finance, operations
en ICT. Hij bekleedt een aantal toezichthoudende en bestuurlijke functies,
onder meer in de Sint Maartenskliniek
en de Stichting Pameijer. Het Catharina
Ziekenhuis is zeer ingenomen met de
komst van Lieftinck. Per 1 januari 2019
bestaat de raad daarmee uit Tiny Sanders
(voorzitter), Suzanne Geerlings, Martika
Jonk, Alexandra van Huffelen en Adriaan
Lieftinck. Huidig voorzitter Kees van der
Waaij en Lieve Declercq treden dan terug
vanwege het bereiken van de maximale
zittingstermijn.

De bestuurlijke continuïteit wordt geborgd door Heleen Griffioen, lid raad van
bestuur. Daarnaast zal op korte termijn
worden voorzien in de benoeming van
een waarnemend voorzitter en wordt de
procedure voor de definitieve opvolging
uitgezet.
“De uitdagingen in zorg en onderwijs zijn
groot. Onze cliënten en leerlingen hebben andere verwachtingen. De zorg moet
steeds doelmatiger, en dit vergt meer
dan ooit toekomstgericht bestuur. Wij
danken de heer De Bruine voor zijn inzet
gedurende de dertien jaar waarin hij de
organisatie in voor- en tegenspoed heeft
geleid. Wij nemen uiteraard op gepaste
wijze afscheid,” stelt Stoové. De Bruine
heeft per 1 oktober zijn bestuurlijke taken
neergelegd.
“Er is een tijd van komen en van gaan. Ik
heb groot respect voor alle collega’s van
wie ik afscheid neem. Er zijn belangrijke
stappen gezet in een roerige tijd. Koninklijke Visio is klaar voor een volgende fase
en zal daar onder nieuwe leiding ook
zeker succesvol in zijn. Ik ga mij oriënteren op de toekomst. Ik dank alle collega’s
voor hun inzet en wens hen heel veel
succes,” reageert Marten de Bruine.
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Sinds november 2011 werkt zij bij Diagnostiek voor U als laboratoriumspecialist
klinische chemie. Ze heeft haar werk op
het laboratorium altijd afgewisseld met
klantrelaties om verbeterpunten te signaleren en problemen op te lossen. Karin
blinkt uit in klantgerichtheid en de wens
om diagnostiek regionaal en landelijk op
de kaart te zetten bij zorgverleners. Karin
is algemeen bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie
en Laboratoriumgeneeskunde en bestuurslid van de Zorggroep Verloskunde
Zuid Oost Brabant. De raad van toezicht
ziet in haar de ideale kandidaat om Jules
Keyzer op te volgen.
Keyzer neemt na ruim 33 jaar afscheid
van Diagnostiek voor U. Onder zijn
leiding groeide de organisatie uit tot één
van de leidende diagnostische centra van
Nederland met meer dan 30 diagnostische locaties en ruim 130 bloedafnamelocaties in Oost-Brabant en Limburg.

Drie nieuwe leden raad van toezicht GGzE

Per 1 januari 2019 verwelkomt GGzE Ingrid
Meijer, Henk Slagt en Henk Garretsen als
nieuwe leden voor de raad van toezicht.
Joep Verbugt, voorzitter van de raad van
bestuur: “De raad van toezicht beschikt
over veel relevante bestuurlijke kennis en
ervaring, financiële expertise en inzicht in
de (kwaliteit van) zorg en aangrenzende
maatschappelijke sectoren. We zijn vereerd met het aantreden van deze nieuwe
leden en met de ervaring en expertise die
zij meebrengen.”
Per 31 december 2018 treden Ronald Lamé
en Swanet Woldhuis af als lid van de raad
van toezicht als gevolg van het bereiken
van de maximale zittingstermijn. Per 1
januari 2019 zal Gerard Mertens, op dit
moment vicevoorzitter van de raad van
toezicht, de voorzittershamer van Ronald
Lamé overnemen.

PERSONALIA

Hanneke Kooiman

Hetty Verhulst

Hanneke Kooiman en Hetty Verhulst in
raad van bestuur ASVZ

Oscar Dekker bestuursvoorzitter
bij Kentalis

Jack Jansen vertrekt bij Van Neynsel

Hanneke Kooiman en Hetty Verhulst zijn
1 september 2018 toegetreden tot de raad
van bestuur van ASVZ.

Bestuursvoorzitter Oscar Dekker verlaat
GGZ Oost Brabant om eenzelfde rol op
zich te nemen bij Koninklijke Kentalis.
Dekker wordt per 1 februari voorzitter
van de raad van bestuur van de landelijke
zorgaanbieder voor visueel en auditief
gehandicapten.

Jack Jansen vertrekt per 1 februari 2019
als bestuurder van Van Neynsel. Hij
vervolgt zijn carrière als voorzitter van
de Raad van Bestuur bij MeanderGroep
Zuid-Limburg. De raad van toezicht betreurt zijn besluit, en wil hem bedanken
voor zijn verdiensten en inzet voor Van
Neynsel.

Voor de doorontwikkeling van de organisatie heeft de raad van toezicht gekozen
voor een driehoofdige raad van bestuur.
Wim Kos blijft aan als voorzitter van de
raad van bestuur. Peter Mertens gaat per
1 januari 2019 met pensioen.
Hanneke Kooiman was voorheen manager Zorgondersteuning & ontwikkeling
bij ASVZ en Carante Groep. Hetty Verhulst
was bestuurder bij Cosis, een organisatie
die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke en psychische beperking.
Het bevorderen van eigenaarschap van
medewerkers en het steviger op de kaart
zetten van de organisatie zien de nieuwe
bestuurders als een opdracht voor de
komende tijd.

Na negen jaar aan het roer bij GGZ
Oost Brabant heeft de raad van toezicht
alle begrip voor de stap van Dekker,
maar toch ziet de raad hem niet graag
vertrekken. “De afgelopen jaren heeft
Oscar het fundament van de organisatie
mede dankzij zijn bevlogen en energieke
inzet stevig verbeterd en zowel zorginhoudelijk als financieel naar een hoger
plan gebracht”, reageert voorzitter Wim
Corsten. Ook heeft Dekker bijgedragen
aan een hoge tevredenheid van cliënten
en medewerkers, meerjarenafspraken
met zorgverzekeraars en herontwikkeling
van het Landgoed Coudewater.
Voor zijn bestuursvoorzitterschap bij GGZ
Oost Brabant was Dekker onder meer
directeur Care van zorgverzekeraar UVIT,
operationeel directeur van PreValent en
hoofd van hart- en longrevalidatie aan
Cornell University in New York. Bij Kentalis volgt Dekker Henk Bakker op, die eind
2018 met vervroegd pensioen gaat.

Jack Jansen heeft bijna 4 jaar sturing
aan Van Neynsel gegeven. “Ik vertrek,
maar kijk terug op iets moois wat we de
afgelopen vier jaar met alle medewerkers hebben kunnen opbouwen. Toen ik
begon, was de financiële situatie lastig.
Van Neynsel was niet goed aangesloten
bij actuele ontwikkelingen in de zorg.
Met het managementteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad hebben we
een koers ingezet om de zorg nog dichter
bij de mensen te brengen. Wij doen dit
onder het motto Van Zorg naar Welbevinden”, aldus Jansen. De zoektocht naar
een nieuwe bestuurder met eenzelfde
visie is in gang gezet.

Een actueel overzicht van Personalia vindt
u op transvormnieuwsinkaart.nl

InVorm | december 2018

35

Maak kennis met het
vernieuwde Transvorm
Loopbaan Portal
Met het Transvorm Loopbaan Portal (TLP)
ontdekken medewerkers wat ze kunnen en
willen met hun loopbaan. Zo houden ze
zelf de regie! Dit programma is er speciaal
voor medewerkers van Brabantse zorg- of
welzijnsorganisaties.

Mijn talent en motivatie
Mijn inzetbaarheid
Snel op weg naar ander werk
TLP is interessant voor medewerkers die:
• Actief met hun loopbaan bezig willen zijn
• In een veranderende omgeving werken
• Zich goed willen voorbereiden op een
functioneringsgesprek
• Hun balans en energieniveau willen checken

Benieuwd? Neem gerust een kijkje op www.transvormloopbaanportal.nl

