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dat gebaseerd is op nooit aflatende groei. Een ongebreidelde groei die funest is voor onze planeet. Verderop in
dit nummer leest u een interview met Bob Hutten, die
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Twee voorbeelden van een andere kijk op het leven op
aarde en het leven met elkaar. Ik vind dat er de laatste
tijd steeds meer signalen zijn die erop duiden dat we
aan de vooravond staan van een paradigmashift: op een
andere manier in het leven staan en dus vraagstukken
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Ik denk dat het een uitdaging voor de komende tijd is:
ontdekken hoe we ons verhouden tot deze twee bewegingen en hoe we daarin acteren. Mijn mening is dat
het nodig is om op een andere manier te kijken, willen
we de uitdagingen in de zorg het hoofd kunnen bieden.
Oplossingen uit het verleden volstaan niet meer. Durven
we het aan om nieuwe wegen te zoeken?

Vormgeving
Staet van Creatie

Wilma de Jong
voorzitter raad van toezicht Transvorm

Productie en verspreiding
Editoo

InVorm | december 2017

3

INTERVIEW PROFESSOR JAC VAN DER KLINK

“Aan het eind van de
dag wil je het idee
hebben dat je waarde
hebt toegevoegd”
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Werken aan duurzame
inzetbaarheid met het
Capability model
Ons werk is veranderd. Na de oorlog werkte 85% van
de Nederlandse beroepsbevolking in de industrie of
de agrarische sector. De fysieke belasting was groot
en werk was vaak een gezondheidsbedreiging. Tegenwoordig werkt 85% van de Nederlandse beroepsbevolking in de dienstverlenende sector en is werk voor
velen ‘gezondheid-makend’.
We werken niet meer alleen voor een
goede output (resultaat, target, geld).
Ook de weg er naartoe (werkcondities en
het werk zelf) moet goed zijn. We willen
doelen realiseren en voor ons belangrijke
waarden vervullen. Werk moet zingevend
en waardevol zijn. Dat willen werkgevers
ook. Medewerkers die goed in hun vel
zitten zijn namelijk duurzaam inzetbaar.
Maar hoe bereik je dat? Hoe giet je vage
termen als ‘werkgeluk’ in een concreet
jasje?
Prof. dr. Jac van der Klink doet onderzoek
naar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid. “Duurzame inzetbaarheid ligt zowel bij de persoon zelf als bij
de context. Mensen moeten in staat zijn
om de waarden die voor hen belangrijk
zijn te realiseren. Dit soort zaken is veel
crucialer dan een mand met appels op
kantoor zetten en dan denken dat je
duurzaam bezig bent.”
“Enkele jaren geleden ben ik gevraagd
om duurzame inzetbaarheid te definiëren en daar een model en vragenlijst aan
te verbinden. Al snel kwamen we uit op

het Capability model van Amartya Sen.
Dit model is in de jaren ’80 ontwikkeld
binnen de economische sector. Onder
invloed van het model vond een omslag plaats: vroeger werd de welvaart
getoetst op zaken als BNP. Was je Bruto
Nationaal Product hoog? Dan was je als
land goed bezig. Tegenwoordig scoren we
op heel andere zaken: de staat van het
onderwijs en de gezondheidzorg. Zaken
die door mensen als waardevol worden
beschouwd. Het model wordt nu ook
ingezet in andere sectoren, zoals de zorg
en het onderwijs. Wij hebben het toegepast op werk; ook daar willen we immers
waarde toevoegen. Gelukkig zijn binnen
ons werk.”
Kansen
Geluk. Het is een bijzondere term. Wat is
geluk? Wanneer ben je gelukkig? En hoe
zit het met geluk en werk? Van der Klink:
“Sen waarschuwt voor termen als geluk.
Mensen bepalen hun geluk binnen hun
eigen referentiekader. Ze kunnen gelukkig
zijn met situaties waarin ze eigenlijk niet
gelukkig zouden mogen zijn. Geef je een
zwerver op straat 50 euro, dan heeft hij

de dag van zijn leven. Maar is zijn situatie
gelukkig? In de biografie van Nelson
Mandela kun je lezen dat hij in zijn jeugd
en in de townships best gelukkig was.
Totdat hij ontdekte dat hij geen rechtvaardig leven leidde. Hij verdiende met
hetzelfde werk een stuk minder dan zijn
blanke collega’s, mocht bepaalde dingen
niet die anderen wél mochten. Daarom
spreekt Sen in zijn werk niet over geluk,
maar over kansen en mogelijkheden.
Kansen om de voor jou belangrijke doelen te realiseren. Die kansen noemt hij
capabilities. Die capabilities kunnen per
situatie verschillend zijn.”
Iets betekenen
“In zijn theorie en in ons onderzoek spreken wij graag over ‘waarde’. Dat vind ik
een mooi begrip. Het draait om zingeven.
Voor onszelf en liefst ook voor een ander.
Wanneer je vraagt aan mensen wat ze
in hun werk zoeken, zeggen ze soms
dat werk ‘leuk’ moet zijn of ze typeren
zichzelf als ‘bevlogen’. Maar dat zijn in
mijn ogen niet de belangrijkste zaken
binnen je werk. Ik heb een topbaan, maar
het is niet altijd ‘leuk’. En als je 100% van
je tijd bevlogen bent, dan kom je altijd
uitgeput thuis. Aan het eind van de dag
wil je het idee hebben dat je er toe doet,
dat je waarde hebt toegevoegd. Daarom
hebben wij onderzocht welke waarden
mensen in Nederland belangrijk vinden
in hun werk. Daar kwamen zeven werkwaarden uit.
“En wat blijkt? Deze zeven waarden
zijn niet alleen in Nederland, maar ook
daarbuiten van belang. Ook zien we ze
in ons onderzoek in allerlei subgroepen
en subculturen terug. Uiteraard met hier
en daar nuanceverschillen of een andere
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Zeven werkwaarden die
prof. dr. Van der Klink onderscheidt:
• Kennis en vaardigheden gebruiken
• Kennis en vaardigheden ontwikkelen
• Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen
• Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen
• Eigen doelen stellen
• Een goed inkomen verdienen
• Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols

praktische invulling. Neem nu de werkwaarde ‘Betekenisvolle werkcontacten
met anderen hebben of opbouwen’;
Patricia van Casteren (Science practitioner/ Phd candidate, red.) doet bij Tranzo,
wetenschappelijk centrum voor Zorg en
Welzijn van Tilburg University, onderzoek
naar hoogbegaafde werkenden. Voor die
groep bleek dat betekenisvolle werkcontacten bestaan uit diepgaande conversaties over specifieke werkonderwerpen,
terwijl het bij andere groepen ook een
gezellig praatje bij de koffieautomaat kan
zijn.
We hebben onderzoek gedaan naar
werkwaarden bij bijvoorbeeld mensen
met MS, hoogbegaafden, mensen met
dyslexie en in elke subgroep bleven
de waarden in de basis overeind. Ook
hebben we buiten onze landsgrenzen
gekeken. In Indonesië is ‘betekenisvol
zijn’ vooral gericht op waardevol zijn voor
de ander. In Nederland gaan we meer uit
van het principe ‘wat heb ik er zélf aan’.
De waarde ‘betekenisvolle contacten’
scoort in de zorg erg hoog evenals de
waarde ‘Een bijdrage leveren aan het
creëren van iets waardevols’. Wanneer je
mensen vraagt waarom zij in de zorg zijn
gaan werken, is het antwoord negen van
de tien keer: om iets te kunnen betekenen voor een ander. Maar wat wij in ons
onderzoek ook signaleerden, was dat zij
binnen hun werk vaak geen gelegenheid
hebben om die waarden te realiseren.”
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Meten van duurzame inzetbaarheid
“In ons onderzoek hebben we waarden
omgezet naar capabilities volgens de
gedachtegang van Sen. Participanten
vulden per waarde in of zij het belangrijk
vinden om deze waarde te kunnen realiseren in hun werk, of ze op hun werk in
staat worden gesteld om deze waarde te
realiseren en of het ze ook daadwerkelijk
lukt om deze waarde te realiseren.

Zelf aan de slag!
Wilt u als bestuurder of HR-manager van
een zorgorganisatie aan de slag met de
‘capabilities’ in uw organisatie? De onderzoekslijst en de bijbehorende handleiding die
in dit artikel worden besproken, zijn door de
onderzoekers vrij beschikbaar gesteld. Ook
kunnen ze ervoor zorgen dat dit onderzoek
gefaciliteerd en begeleid wordt.
Meer informatie: tilburguniversity.edu/nl/
onderzoek/instituten-en-researchgroepen/
tranzo/academischewerkplaatsen/
arbeid-en-gezondheid

Elke vraag scoorden ze van 0, helemaal
niet, tot 5, heel erg. Scoorden ze een 4 of
een 5 op alle drie de aspecten, dan zien
we die waarde als een capability. Die
capabilities blijken verband te houden
met duurzame inzetbaarheid. Naarmate
mensen meer capabilities scoorden, hadden ze minder neiging om te vertrekken
en ander werk te zoeken. Ze zaten op

hun plek op hun werk omdat ze aan hun
waarden konden voldoen. Scoorde de
deelnemer laag? Dan was het tegenovergestelde het geval. De uitkomst van het
lijstje was redelijk voorspellend. eOok
kwam uit de test bruikbare informatie
naar voren over directe inzetbaarheid.
Scoorden deelnemers een aantal waarden als belangrijk, maar werden ze op
hun werk niet in staat gesteld om die
waarden te realiseren of lukte het niet
om de waarde te realiseren? Dan raakten
deze medewerkers sneller uit de roulatie,
bijvoorbeeld door een burn-out.”

Aanknopingspunten en eye-openers
“Ons onderzoek geeft dus heel concreet
aan waar de knelpunten zitten en geeft
de mogelijkheid om enigszins voorspellingen te doen rondom directe én
duurzame inzetbaarheid. Het geeft een
operationalisering van het werkgeluk van
medewerkers. De capability-benadering
is een mooi theoretisch kader voor een
praktische uitwerking en sluit aan op
heel veel ontwikkelingen die momenteel
spelen op de arbeidsmarkt. De uitkomsten van het onderzoek geven uiteraard
geen kant-en-klare oplossingen, maar ze
bieden werkgevers wel aanknopingspunten voor een goed gesprek met hun medewerkers. De uitkomsten zitten vaak vol
eye-openers. Wat vinden mijn medewerkers belangrijk? Wat kunnen we doen?
Willen ze meer doorgroeimogelijkheden?
Of meer ondersteuning? Meer beslissingsvrijheid? Het geeft concreet aan

INTERVIEW PROFESSOR JAC VAN DER KLINK
waarover je met elkaar in gesprek kunt
gaan en maakt direct zichtbaar waar
het probleem of pijnpunt zit. Je herkent
patronen en ontdekt wat er leeft onder je
personeel. Het prettige is dat je niet kijkt
naar output en gevolgen (bijvoorbeeld
vermoeidheid en frustratie), maar naar
het onderliggende probleem: waar komt
die onvrede vandaan?”

Meer dan het financiële plaatje
Want onvrede is er. Vooral in de zorg:
slecht imago, ondermaatse financiële
waardering en zware fysieke belasting.
Stakingen en noodkreten zijn dagelijkse
kost. Vaak draait het om financiën. “En
toch is er niemand die in een burn-out
raakt omdat hij of zij 20 euro te weinig
verdient,” benadrukt Van der Klink. “Wanneer iemand solliciteert op een vacature
wordt er onderhandeld op gebied van
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. En wanneer iemand promotie
maakt of van baan wisselt, draait het
weer om geld. Terwijl andere waarden
veel belangrijker zijn. Dat weet iedereen
die werkt.
Maar geld is nu eenmaal concreet en
uiteraard ook een vorm van waardering.
Het is iets waar vakbonden op inspelen
en bij veel mensen leeft het beeld dat
de directie alleen geïnteresseerd is in
het financiële plaatje. Dat is uiteraard
ook van belang; zeker als zorgorganisatie ben je afhankelijk van de politiek,
veranderende wet- en regelgeving en
daaraan gekoppelde gelden. Financiën,
harde cijfers, daar kunnen bestuurders
wat mee. Bovendien hebben ze vaak
doelstellingen op dat gebied. En toch ben

ik ervan overtuigd dat elke werkgever het
belang inziet van medewerkers die goed
in hun vel zitten. Het is bij werkgevers
vaak ook meer onwetendheid dan onwil.
Het is niet eenvoudig zaken als werkgeluk aan te kaarten. En hoe meet je het?
Onze onderzoekslijst helpt organisaties
daarbij.”

Eerlijk zullen we alles delen?
Nog een aardig aspect binnen de capability-theorie, volgens Jac van der Klink: het
onderwerp rechtvaardigheid. “Wij Nederlanders zijn van ‘gelijke monniken, gelijke
kappen’. We zijn geneigd om altijd alles
eerlijk te verdelen. Stel: je maakt deel uit
van een groep van zeven personen en
voor je staat een heerlijke taart. Jij mag
de taart verdelen en je weet van te voren
niet wie welk stuk krijgt. Hoe verdeel je
de taart? Bijna iedereen antwoordt: in
zeven gelijke stukken. Maar waarom?
Stel dat iemand aan de lijn doet of aan
een klein stukje voldoende heeft? Terwijl
een ander traint voor een marathon en
wel wat extra calorieën kan gebruiken.
Waarom willen we gelijkheid in middelen? Iedereen hetzelfde bieden? Heb het
lef om middelen ongelijk te verdelen. Je
wilt immers geen gelijkheid in middelen,
maar gelijkheid in uitkomsten. Ik heb
een afbeelding laten maken die dit goed
weergeeft. Drie jongens kijken naar een
sportwedstrijd aan de andere kant van
de schutting. Geef je ze allemaal een
even hoge ladder, dan ziet de kleinste
nog steeds niks, terwijl de langste moet
balanceren om niet over de schutting
te kukelen. Verdeel je ongelijke ladders
op de juiste manier, dan heeft iedereen
kans om de wedstrijd te zien. Oftewel:

de uitkomst is gelijk, terwijl het middel
dat niet is. Sen heeft het in dit kader over
heel bewust en zuiver discrimineren,
niet om mensen uit te sluiten maar om
ze in te sluiten. Probeer deze theorie als
werkgever eens toe te passen.”

Over Jac van der Klink
Jac van der Klink studeerde geneeskunde
en psychologie. Hij werkte als huisarts,
tropenarts en bedrijfsarts. Vanaf 2006 was
hij hoogleraar sociale geneeskunde, arbeid
en gezondheid aan de Rijksuniversiteit
Groningen en sinds 2014 is hij verbonden
als hoogleraar psychische gezondheid en
duurzame inzetbaarheid in arbeid aan
Tilburg University. Hij is verbonden aan
Tranzo (wetenschappelijk centrum voor Zorg
en Welzijn), NOSPH (een onderwijsinstelling
voor sociaal geneeskundigen) en Ascender
(een partij die begeleidingstrajecten biedt
voor psychologische en work/life ondersteuning van werknemers).

Symposium ‘Werk maken van werkgeluk’
Op 24 januari 2018 organiseren Zorg aan
Zet, Transvorm en Driessen HRM in Helmond
het symposium ‘Werk maken van werkgeluk’.
Hier wordt het gedachtegoed van Capability
Management in Zorg en Welzijn geïntroduceerd door vooraanstaande wetenschappers
en praktijkdeskundigen, zoals Jac van der
Klink, Sridhar Venkatapuram en Beatrice van
der Heijden. Een visie op werk gebaseerd op
dagelijks zelfleiderschap, fysieke fitheid en
‘verwondering, zin en speelsheid’ met duidelijke raakvlakken met het gedachtegoed
van ‘Positieve gezondheid’. Meer informatie:
www.transvorm.org/werkgeluk

Illustraties: Bert Cornelius Fecit
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Marie-Louise van der Kruis
Een paar maanden geleden maakte ze de overstap
van de GGZ naar de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Een bewuste keuze, zo vertelt Marie-Louise van der
Kruis, voorzitter raad van bestuur bij SOVAK. InVorm
stelt haar vijf vragen over de verschillen en overeenkomsten tussen de beide sectoren.
Heeft u bewust gekozen voor de
overstap van de GGZ naar de verstandelijk gehandicaptenzorg?
“Ja, het was een mooi moment voor deze
overstap. Ik heb 33 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt en een
bijzondere carrière opgebouwd: van
verpleegkundige tot uiteindelijk bestuurder van de organisatie. De laatste 4,5
jaar als lid van de raad van bestuur van
Reinier van Arkel waren pittig. We namen
veel veranderingen voor onze rekening
en hadden diverse reorganisaties, die
onder andere leidden tot de afbouw van
honderden arbeidsplaatsen. Dat drukte
zwaar op de organisatie, de medewerkers
en mijzelf. Toen er een nieuwe voorzitter
raad van bestuur kwam, vond ik dat een
mooi moment om te gaan. Ik heb altijd
iets gehad met de zorg voor de meest
kwetsbare mensen. Mijn kennis van de
geestelijke gezondheidszorg en van het
transitievraagstuk kan ik meenemen in
de gehandicaptenzorg.”

Hoe bevalt de overstap in de praktijk?
”Heel goed. Een nieuwe werkomgeving
met andere vraagstukken in een nieuwe
context, geeft veel energie en inspiratie.
Ik zie dat de beweging binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg echt noodzakelijk is. Mensen willen steeds meer regie
op hun eigen leven. Het aantal mensen
met een ernstig meervoudige handicap

8

neemt af, terwijl het aantal mensen
met een licht verstandelijke beperking
in combinatie met GGZ- of verslavingsproblematiek groeit. In de hectiek van
onze maatschappij kan deze doelgroep
steeds minder mee. Zij heeft daarom
steeds meer behoefte aan ondersteuning
bij regie op het leven. Dat is iets wat we
bij SOVAK duidelijk zien en waar we ons
op voorbereiden. Binnen de organisatie
heeft een herijking plaatsgevonden
op strategische keuzes. We hebben de
opgave om op de randen van het sociaal
domein, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de GGZ en de verslavingszorg een
duidelijke betekenis te krijgen in deze
regio.

Is zelforganisatie een sleutel binnen
dit proces?
“We willen steeds meer regie geven aan
cliënten. Wil je dat goed vorm kunnen
geven, dan moet er ook steeds meer regie
bij de medewerkers liggen. Zowel in het
dagelijks werk als in de samenwerking
met lokale partners. Voor mij als bestuurder betekent dat vooral alert zijn op het
borgen van missie, visie en kernwaarden
in de organisatie. In het verleden werd dit
allemaal aan de bestuurstafel bedacht.
Nu kijken we echt naar wat mensen dagelijks nodig hebben om zich te richten
op hun eigen werk en op verbinding.
Missie, visie en kernwaarden zijn het
kloppend hart van je organisatie en een
succesvoorwaarde. Dat vraagt om een
andere manier van organiseren en leiding geven. Als je verantwoordelijkheden
laag in de organisatie wilt leggen, moet
je kaders bieden en daarbinnen mensen
vertrouwen geven.”

Wat zijn voor u de meest opvallende
verschillen tussen de GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg?
“Een groot verschil is dat de GGZ vanuit
het medische model werkt. Dat geeft een
andere dynamiek in de organisatie. Je

“Maatschappelijke beweging
binnen de verstandelijk
gehandicaptenzorg is echt
noodzakelijk”
Een mooie opgave, te meer omdat we de
cliënt willen ondersteunen in de maatschappelijke context in plaats van binnen
de muren van instituten. Dat vraagt om
lokale samenwerking.”

hebt altijd de medische en behandelverantwoordelijkheid, die je moet verbinden
met je organisatie. Daarnaast moet de
GGZ steeds bewijzen wat haar toegevoegde waarde is. Dat is in de verstandelijk gehandicaptenzorg anders: het
bestaansrecht van de organisatie staat

VIJF VRAGEN AAN...

niet ter discussie en de maatschappelijke
legitimatie is veel groter dan in de GGZ.
Het gaat in de verstandelijk gehandicaptenzorg veel meer om de zorg en het
gedeelde belang, waarbij de vraag van
de cliënt, de kwaliteit van leven en een
zinvolle dag centraal staan.”

“Meer regie voor de
cliënt kan alleen als
je medewerkers ook
meer regie geeft”
Wat zijn de meest opvallende overeenkomsten tussen de GGZ en de
verstandelijk gehandicaptenzorg?
“Beide sectoren werken in dezelfde
maatschappelijke context, met dezelfde
vraagstukken: participatie, regie voor
burgers en het centraal stellen van de
kwaliteit van leven. Een andere overeenkomst is de opgave om niet alle vragen
rondom wonen, zorg en behandeling
vanuit de institutionele gedachte op te
pakken, maar vanuit de maatschappelijke context, midden in de samenleving.
Ongeacht of het gaat om wonen, zorg,
zelfbeschikking of participatie. En verder
hebben we natuurlijk het arbeidsmarktvraagstuk dat bij beide sectoren speelt.
De sectoren kunnen mijns inziens wel
meer van elkaar leren. In de GGZ worden
vraagstukken al meer vanuit de netwerkgedachte opgepakt: cliënten zijn in de
eerste plaats ook burger. Andersom kan
de GGZ van de verstandelijk gehandicaptenzorg leren om meer focus te hebben
op kwaliteit van leven in plaats van op
behandeling.”
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PILOT WENDBAAR AAN HET WERK

V.l.n.r. Brian Veerkamp, Peggy Voets, Janneke Pander en Loes van de Nobelen.

Wendbaar aan het werk:
hoe zorg je voor vitale,
gemotiveerde medewerkers?
Gezonde, gemotiveerde medewerkers die hun talenten
benutten. Hoe bereik je dat? En wie is er verantwoordelijk: werkgever, werknemer of beiden? Zesentwintig
organisaties onderzoeken én implementeren ‘Wendbaar aan het werk’, waaronder Pluryn, Intermetzo en
De Annenborch. Zij worden ondersteund door bureaus
Bewegen Werkt en Wecreate Consulting, gestaafd met
wetenschappelijk onderzoek van het lectoraat van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
10

Het is zomer 2016 als HR-managers in
Eindhoven brainstormen over ‘wendbaar aan het werk’. Daarbij gaat het
om loopbaanontwikkeling, vitaliteit en
gezondheid, mobiliteit, motivatie en betrokkenheid. Het samenzijn leidt tot een
gezamenlijke aanvraag van werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg
en Welzijn voor de regeling Duurzame
inzetbaarheid voor regio’s en sectoren
van het Europees Sociaal Fonds. Twee
aanvragen worden gehonoreerd: een
onderzoek vanuit werknemers- en vanuit
werkgeversperspectief genaamd ‘Goed
werknemerschap’ en ‘Goed werkgeverschap’.

PILOT WENDBAAR AAN HET WERK
De regio’s Oost-Nederland en NoordBrabant werken aan beide onderzoeken
mee, zodat zichtbaar wordt of er sprake
is van regionale verschillen. In mei 2017
gingen de partijen van start. In november 2018 hopen ze de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te hebben
verbeterd én conclusies te kunnen delen
met andere zorgorganisaties.

Nulmeting
De Annenborch in Rosmalen neemt
deel aan ‘Goed werkgeverschap’. Voor
de zorgorganisatie komt het project
precies op het juiste moment. Bestuurder
Janneke Pander: “Toen ik hier een jaar
geleden startte, ben ik in de volle breedte
gaan kijken naar waar De Annenborch
voor staat. Wie willen we zijn, wat gaat
er goed en wat kan beter? Kloppen
onze visie en missie nog? Duurzame
inzetbaarheid is onderdeel van deze
nulmeting. Een belangrijk thema, want
niemand maakt gebruik van professionele ouderenzorg omdat hij of zij dat leuk
vindt. Zo lang mogelijk gezond aan het
werk blijven, dat zie ik als middel voor
goede gezondheidszorg aan ouderen die
afhankelijk zijn. We gaan de uitkomsten
dan ook benutten om ons eigen beleid te
verbeteren.”

Leidinggevende als rolmodel
De Annenborch is een kleinschalige,
platte organisatie. Loes van de Nobelen,
interne projectleider van ’Wendbaar aan
het werk’, werkt er al jaren als facilitair en
zorgmanager. Ze kent het DNA als geen
ander. “Veel is automatisme. De mensen
zijn nuchter en eerlijk, werken vaak al
lang hier en zijn gegroeid in hun werk.
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt rond de 45 jaar. De vraag is hoe
we zorgen dat kennis en kunde behouden blijft voor de toekomst.”
Hoofd P&O Peggy Voets: “Een leidinggevende fungeert bij ons als rolmodel,
als goed voorbeeld. Die leidinggevende
staat letterlijk tussen de medewerkers.
Ze starten ’s ochtends samen met de
werkzaamheden. ’s Middags werken de
leidinggevenden aan andere taken als
administratie.” Van de Nobelen: “Doordat
het beleidsteam op de vloer staat, ervaren ze het beleid zelf.”

Volwassenheid bepalen
De Annenborch staat aan de vooravond
van hun eerste sessie die moet leiden
tot een roadmap. Wat houdt het traject
van ‘Goed werkgeverschap’ in? Brian
Veerkamp van Wecreate Consulting
begeleidt de organisatie. “We starten
met een TNO-scan die door een aantal
functionarissen wordt ingevuld. Hoe
volwassen is de organisatie op het gebied

Ik heb net een tussenstand van de HAN
gekregen, fijn dat ze zo flexibel meewerken.
Het project ‘Wendbaar aan het werk’
slaat een brug tussen praktijk en wetenschap. Dat is uitdagend. De wetenschappelijke vragenlijsten worden bijvoorbeeld
als lastig en uitgebreid ervaren, maar
we mogen ze niet aanpassen omdat ze

“Zo lang mogelijk gezond aan
het werk blijven, zorgt voor
goede gezondheidszorg aan
afhankelijke ouderen”
van wendbaar aan het werk?” Van de
Nobelen: “De TNO-scan maakt je bewust
van wat er niet is, of wat je niet hebt
geformuleerd of vastgelegd. Daardoor
ontstaat de urgentie om er iets mee te
doen. Het blijkt dat er veel gebeurt bij De
Annenborch, maar het ontbreekt nog aan
visie.” Veerkamp: “Tegelijkertijd spreken
we een aantal medewerkers vanuit alle
geledingen uit de organisatie. Dat geeft
ons een beeld van wat een organisatie
wil en hoe de medewerkers er tegenaan
kijken. De volgende stap is de scopesessie. Op dat punt staat De Annenborch
nu. Daarin staat centraal wat de organisatie wil en hoe je dat naar de praktijk
vertaalt. Onze insteek is altijd positief:
wat gaat er goed? Samen bepalen we
een droombeeld. Hoe komen we daar?
Welke stappen zijn nodig?”

Brug praktijk en wetenschap
Momenteel worden de wetenschappelijke vragenlijsten van de HAN ingevuld bij
De Annenborch. “Hierdoor is het gesprek
op de werkvloer al op gang gekomen. We
gaan voor een 100% responsscore”, lacht
Voets. “Dat proberen we onder meer te
bereiken met een leuke uitdaging. Het
hoogst of 100% scorende team gaat uit
eten in ons restaurant en wordt bediend
door het laagst scorende team. Je merkt
dat mensen ermee bezig zijn: ze willen
niet het laagste scoren.

‘valide instrumenten’ zijn.” Veerkamp
herkent dat. “Je wilt voldoende vragen
stellen om er iets zinnigs over te kunnen
zeggen. Het is de bekende spanning
tussen wetenschap en praktijk. We kunnen de resultaten op basis van trial and
error verwerken, maar sterker is het om
het met wetenschappelijk onderzoek te
doen, dus via een onafhankelijke derde.
Omdat het onderwerp diffuus is, is meten lastig. Het is mooi als er straks echte
meetresultaten liggen.”

Aansluiten bij dynamiek
Inmiddels zijn alle dertien Brabantse
organisaties die Wecreate begeleidt van
start. De een is daarin verder dan de
ander. “We sluiten aan bij de dynamiek
van een organisatie, het heeft geen zin
om het op te dringen. Sommige organisaties hebben al stapjes gezet binnen
het thema. Soms staat er dan een visie
op papier, maar wordt die ook gedragen?
De Annenborch is nog blanco.” Veerkamp
ziet parallellen tussen organisaties.
“Zo zijn er grote organisaties die mede
vanwege bezuinigingen in de zorg keuzes
hebben gemaakt voor een bepaald
besturingsmodel. Een leidinggevende
geeft dan soms leiding aan een team van
wel honderd mensen. Zulke teams zijn
dus grotendeels zelfsturend. Dit heeft
gevolgen voor onze aanpak. In zo’n geval
betrekken we bijvoorbeeld de teamcoaches erbij. Ik verwacht dat we uiteinde-
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PILOT WENDBAAR AAN HET WERK

Kirsten Andriessen en Kees der Weduwe

“Wendbaar aan het werk slaat een brug
tussen praktijk en wetenschap”
lijk aanbevelingen kunnen doen voor
verschillende organisatiemodellen. Dat
maakt het onderzoek ook interessanter.”

Intrinsieke motivatie
Kees der Weduwe van Bewegen Werkt is
spin in het web voor de andere kant van
het project: ‘Goed werknemerschap’. Hij
verbindt alle betrokken partijen. “Goed
werknemerschap benadert ‘Wendbaar
aan het werk’ bottom-up. Wat willen
medewerkers en wat vinden ze zelf belangrijk? Hoe raken zij intrinsiek gemotiveerd? We bieden diverse interventies
aan, waarvan de training ‘Zelfleiderschap’ het belangrijkste is. Gedurende
twee maanden gaan medewerkers met

12

zichzelf aan de slag. Per organisatie kunnen 44 mensen deelnemen. De animo
is groot; de eerste trainingen zijn met
gemak gevuld. Naast de training doen
we een behoeftepeiling. Welke thema’s
spelen er? Die behandelen we tijdens
het evenement ‘Vitaal Werken: Zorgen is
topsport’ op 16 januari 2018 in Zwolle en
30 januari 2018 in Tilburg. Er zijn dan diverse workshops. Een andere interventie
is het vitaliteitsgesprek. Mensen vullen
een korte vragenlijst in en krijgen daarna
een persoonlijk rapport. Indien gewenst
kunnen ze vervolgens aan de slag onder
leiding van een coach.”

Het moet écht passen
Voor de organisaties is het doel van ‘Goed
werknemerschap’ dat medewerkers leren
verantwoordelijkheid te nemen voor het
creëren van werkplezier, initiatief nemen
in hun loopbaanontwikkeling en goed
voor zichzelf zorgen. Iets waar Pluryn en
dochterorganisatie Intermetzo wel oren
naar hebben. Kirsten Andriessen is als
HR-adviseur Projecten van Pluryn betrokken bij ‘Goed werknemerschap’ voor
Pluryn en Intermetzo. “Bij Pluryn loopt
het programma ‘Pak de regie’, dat onder
meer een leiderschapsprogramma bevat.
‘Medewerker in Balans’ is het medewerkersprogramma dat valt onder

PILOT WENDBAAR AAN HET WERK
‘Pak de Regie’. De vraag is: wat kunnen
we voor medewerkers doen? Hoe kunnen
we hen helpen zelf de regie te pakken?
Intermetzo heeft een roerige tijd met fusies en een overname achter de rug. Het
is goed om de medewerkers nu aandacht
te geven. Het project kwam dus ook voor
ons op het goede moment, vandaar onze
deelname. Ik hoef niet per se mee te
doen met landelijke projecten, omdat het
ook aardig wat papierwerk met zich meebrengt. Dan moet het wel écht passen.”

en gemakkelijk te vinden voor medewerkers.” Alle organisaties zijn inmiddels gestart, vervolgt Der Weduwe. “De
communicatie komt over het algemeen
goed op gang, de aanmeldingen voor de
trainingen lopen uitstekend en we zien
dat de behoeftepeiling door de meeste
organisaties wordt ingezet. Ook het
onderzoek begint te lopen. In een overleg
met alle interne projectleiders, wisselen
we ervaringen en de stand van zaken
uit. Als je het project vergelijkt met een

“De medewerkers zien het
als cadeautjes aan henzelf’
Medewerkers verleiden
Geen dwang vanuit de werkgever, maar
alleen het aanbieden van mogelijkheden,
daar draait het om bij ‘Goed werknemerschap’. Andriessen: “ ‘Medewerker
in Balans’ is redelijk aanbod-gestuurd.
Natuurlijk hebben we het samengesteld
op basis van signalen van de werkvloer,
maar niet zo expliciet als nu gebeurt met
de behoeftepeilingen. We organiseren
bovendien zelf dialoogsessies waarin we
willen ophalen wat lokaal speelt.” Der
Weduwe: “Het is herkenbaar dat duurzaam werken meestal sturend wordt
ingestoken. Wanneer je dat niet doet,
wordt goede communicatie ontzettend
belangrijk. Daar verleid je de medewerkers mee. Alleen wanneer medewerkers
goed op de hoogte zijn van het project
en de mogelijkheden, heeft het kans van
slagen. Om die reden hebben we een
uitgebreide communicatie-kit gemaakt
waar alle betrokken organisaties gebruik
van kunnen maken. Sommige organisaties nemen de middelen één-op-één over,
anderen gieten het in al bestaande programma’s. Doordat organisaties niet zelf
het wiel hoeven uit te vinden, verliezen
we geen kostbare tijd.”

Honderd meter sprint
Andriessen vindt het een voordeel om
het programma onder een bestaand programma te plaatsen, ook al is het nog in
ontwikkeling. “Dat maakt het herkenbaar

honderd meter sprint, schat ik dat we op
twintig meter zitten. De eerste reacties
zijn zeer positief. De medewerkers voelen
het als een cadeautje voor henzelf.” Ook
de eerste trainingen van Pluryn zijn goed
ontvangen. Intermetzo is net van start
met de communicatie.

Kennis benutten
De betrokken partijen kijken reikhalzend
uit naar de ontwikkelingen én de uitkomsten van ‘Wendbaar aan het werk’. De
verwachtingen zijn daarbij heel verschillend. “Het mooie van het onderzoek is
dat je kunt laten zien wat het effect is.
Werkt het? Dat maak je meetbaar. En die
resultaten kun je weer goed presenteren
in het directieteam”, legt Andriessen uit.
“Al zie ik de wetenschappelijke uitkomsten meer als bijvangst. Uiteindelijk
gaat het mij om het ontwikkelen van
een programma dat we voor langere
termijn binnen Pluryn in kunnen zetten.”
Pander is het daarmee eens: “We willen
de kennis benutten en op een liefdevolle en aantrekkelijke manier toepassen.
Zodat iedereen een glimlach houdt. Een
Brabantse uitdrukking is dat je ‘un goeien
aard’ kan hebben. Dat is wat ik wil voor
De Annenborch. Ik wil dat mensen het
hier naar hun zin hebben, dat ze kunnen
aarden en tegelijkertijd dat die bodem,
die aarde, gezond is. Want pas dan kun je
oogsten.”

Spin-off
Veerkamp en Der Weduwe doen alvast
een voorschot op de uitkomsten van het
onderzoek. Zo verwacht Veerkamp dat
‘Wendbaar aan het werk’ alleen werkt
als het een samenspel is van werknemer
en werkgever. “Want beiden zijn verantwoordelijk en van belang.” Der Weduwe
neigt meer naar de kant van de medewerker: “Mijn gevoel is dat de aanpak
vanuit eigen motivatie kansrijker is. Het
resultaat zal duurzamer zijn, omdat het
geen poppenkast maar echt zelf willen
is. Het onderzoek zal het aan het eind
van het project duidelijk maken. Wat
leveren de verschillende aanpakken op?
En wat is het effect op de lange termijn?
De resultaten presenteren we tijdens een
afsluitend congres. Hopelijk heeft het
delen van onze opgedane kennis dan een
spin-off-effect.”

Wendbaar aan het werk
‘Wendbaar aan het werk’ wordt gefinancierd
met bijdragen vanuit het Europees Sociaal
Fonds, Transvorm en WGV Zorg en Welzijn.
Het project loopt in totaal achttien maanden, van 8 mei 2017 tot 7 november 2018.
De gemeente Enschede is aanvrager van het
project en het CNV is mede-ondertekenaar.

Wetenschappelijk onderzoek
Het lectoraat HRM van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen voert onderzoek
uit tijdens de projectperiode. Het geeft antwoord op de volgende vragen:
•	Welk type medewerkers zijn werkzaam
binnen Zorg en Welzijn?
•	Wat verstaan de stakeholders onder goed
werkgeverschap, effectief leiderschap en
gezonde organisatiecultuur voor duurzame inzetbaarheid?
•	Wat is het effect van effectief leiderschap
op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers?
•	Welke interventies passen het beste bij
welk type medewerker?
•	Welke HR-activiteiten versterken het effect
van de interventies op duurzame inzetbaarheid?
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SECTORPLANPLUS
Nieuwe impuls aan regionale samenwerking

Samen vorm geven aan
regionaal arbeidsmarktbeleid
Eind november is het SectorplanPlus gepresenteerd.
Met het SectorplanPlus kunnen zorg- en welzijnsorganisaties een beroep doen op extra financiële
middelen om de instroom van nieuwe medewerkers te
ondersteunen. Het nieuwe sectorplan sluit aan bij de
activiteiten rondom Zonder Zorg 2020, die in Brabant
al in het voorjaar startten, en de landelijke Arbeidsmarktagenda 2023. In dit artikel een overzicht van
alle ingezette acties en initiatieven en de samenhang
daartussen.
Iedere Nederlander heeft recht op toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en
betaalbare zorg. Nu en in de toekomst.
Dit uitgangspunt zal iedere Nederlander
onderschrijven, maar kan door onvoldoende goed opgeleide medewerkers
zo maar onder druk komen te staan.
Dat gevaar wordt steeds reëler, want
inmiddels vormen de tekorten binnen
de gehele sector een niet meer weg te
denken probleem. Op de eerste plaats
in de verpleeghuiszorg, maar ook steeds
meer in de thuiszorg, ziekenhuiszorg en
andere branches.

instellingen is vervolgens het actieprogramma Zonder Zorg 2020 ontwikkeld.
Dit actieprogramma is in het voorjaar
van 2017 gepresenteerd en bevat 5 concrete actielijnen:
• Verhogen van de instroom- en
opleidingscapaciteit
• Positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren
• Verhogen van het opleidingsrendement
• Vergroten en verbreden van de opleidingskeuze
• Het bieden van een aantrekkelijke
werkomgeving en werkklimaat

Zonder Zorg 2020

Naast het vaststellen van de actielijnen
is er een actiecentrum ingericht. Het
actiecentrum initieert, stimuleert en
ondersteunt (nieuwe) acties en fungeert
als kenniscentrum en vraagbaak.

In de provincie Noord-Brabant heeft
Transvorm dit probleem al in een vroeg
stadium erkend en de noodklok geluid.
Samen met de aangesloten zorg- en
welzijnsorganisaties en onderwijs-
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Ruim 100 Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties onderschrijven de uitgangspunten van Zonder Zorg 2020 en hebben
een intentieverklaring ondertekend om
de personele tekorten samen aan te
pakken.
Sinds afgelopen voorjaar zijn een groot
aantal concrete acties in gang gezet.
Het Brabantse plan is ‘vertaald’ in concrete regionale doelstellingen die per
arbeidsmarktregio (Zuidoost-Brabant,
Noordoost-Brabant, Midden-Brabant
en West-Brabant) leiden tot doelstellingen en acties. Ook is in het najaar, in
afstemming met de zorgopleidingen een
campagne gestart om jongeren te verleiden te kiezen voor een opleiding op het
gebied van Zorg en Welzijn. De komende
tijd zullen deze en andere acties verder
worden uitgebreid of voortgezet.

Arbeidsmarktagenda 2023
De Brabantse Zonder Zorg-acties hebben
het afgelopen jaar ook op landelijk niveau de aandacht getrokken. In verschillende kamerbrieven is melding gemaakt
van de Brabantse activiteiten en de 13
regionale collega-werkgeversorganisaties
(verenigd in RegioPlus) hebben afgesproken gelijksoortige acties te ondernemen.
Daarnaast is aansluiting gezocht en
gevonden bij de landelijke Arbeidsmarktagenda 2023. In deze agenda werken
landelijke brancheorganisaties (Actiz,
BTN, VNZ), vakorganisaties (FNV, CNV)
en opleidingen (MBO Raad) met elkaar
samen om de arbeidsmarkt in de zorgsector structureel te versterken. Centraal
in de arbeidsmarktagenda staan bestuur-

SECTORPLANPLUS
lijke afspraken om de werkzekerheid en
aantrekkelijkheid van het werken in de
sector te verbeteren. Daarnaast bevat de
agenda elf doelstellingen die de komende tijd op de vele landelijke overlegtafels
tot concrete verbeteringen moeten
leiden. Het gaat daarbij onder meer om
het verbeteren van de werkomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden,
maar ook het ontwikkelen en benutten
van nieuwe technologieën en het anders
organiseren van werk. Met deze agenda
nemen de landelijk betrokken partijen
gezamenlijk de verantwoordelijkheid
voor de enorme personele opgave waar
de zorg voor staat. Het is een agenda van,
voor en door betrokken partijen, waarin
zij vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid samen werken aan oplossingen.
Naar verwachting zullen de komende tijd
ook andere partijen zich aansluiten en
zal de Arbeidsmarktagenda 2023 worden
verbreed naar andere branches in Zorg en
Welzijn1.
Maar ook is er het besef bij de landelijke
partijen dat landelijke afspraken gemakkelijk ‘papieren tijgers’ kunnen blijven en
dat concrete oplossingen vooral op regionaal niveau moeten worden gevonden.
Op regionaal niveau moeten instroomacties vorm krijgen, kunnen meer stages
worden gecreëerd en kunnen samen
met de scholen meer jongeren worden
geworven voor een opleiding in de sector
zorg en welzijn.

1

Dat heeft geleid tot de afspraak dat de
Arbeidsmarktagenda 2023 het kader
vormt voor de acties en dat de invulling
zoveel mogelijk in de regio via de
regionale werkgeversorganisaties
gestalte krijgt.

SectorplanPlus
Ook het Ministerie van VWS is rechtstreeks betrokken bij de Arbeidsmarktagenda 2023 en is bereid om de plannen
financieel te ondersteunen. Daarbij werd
gezocht naar een subsidiemogelijkheid
om op een snelle en doeltreffende manier de instroom te stimuleren. Het voorbeeld is gevonden bij de uitvoering van
de regionale sectorplannen. In de periode
2014 t/m 2017 zijn met deze sectorplannen via de regionale werkgeversorganisaties vele duizenden zorgmedewerkers op
een effectieve manier (op)geschoold.
Ook in Brabant was dit sectorplan zeer
succesvol en zijn er met de ondersteuning van 10 miljoen euro circa 7.000
zorgmedewerkers geschoold.
Met dit sectorplan als voorbeeld is
het SectorplanPlus ontwikkeld. Bij de
voorjaarsnota en de begrotingsbehandeling wordt bij elkaar ruim 320 miljoen
gevonden om de instroom via scholing
te realiseren. Doel is de extra financiële
middelen in aanvulling op bestaande
instrumenten zoals de subsidieregeling
stageplaatsen en de regeling praktijkleren van het Ministerie van OCW in te
zetten.

Daarmee ontstaat een extra stimulans
om de instroom op kwantitatief en kwalitatief niveau in de sector te ondersteunen. Bijvoorbeeld door mensen aan te
trekken en bij te scholen die eerder wel in
de zorg werkten (herintreders) of mensen
uit andere sectoren of branches binnen
Zorg en Welzijn waarvoor minder werk
is (zij-instromers), zoals mensen met
een welzijnsachtergrond, om- of bij- te
scholen. Tegelijkertijd, en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor
de sector. Gerichte actie op alle niveaus
is nodig om het tekort aan personeel in
Zorg en Welzijn te kunnen ondervangen.

Regionale Actieplannen Aanpak
Tekorten
Naast de directe financiering van opleidingsactiviteiten is het SectorplanPlus
vooral een samenwerkingsinstrument.
Een belangrijke vereiste om subsidie te
verkrijgen vanuit het SectorplanPlus is
namelijk dat per arbeidsmarktregio een
Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
(RAAT) wordt ontwikkeld en door de
betrokken zorg- en onderwijsorganisaties
wordt onderschreven. De opleidingsprojecten die door de zorg- en welzijnsorganisaties worden ingediend voor
een subsidie moeten passen binnen het
kader van de afspraken zoals die in een
RAAT met elkaar worden gemaakt.

Zie de website www.aanhetwerkvoorouderen.nl
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Op voorhand worden er geen directe
vormvereisten gesteld aan een dergelijke RAAT. Een Regionaal Actieplan is
immers op de eerste plaats een ’agenda’
die samen en in overleg met de partijen
in een regio tot stand komt. Centraal
uitgangspunt is dat de regionale partijen
in een RAAT met elkaar samenwerken
om in de betreffende regio te komen tot
een integrale arbeidsmarktaanpak voor
Zorg en Welzijn. Daarvoor is op de eerste
plaats vooral de dialoog op regionaal
niveau tussen zorginkopers, onderwijs,
sociale partners en zorgorganisaties van
belang. Belangrijke ingrediënten voor
een dergelijke dialoog zijn een scherpe en
gedeelde analyse van de zorgvraag en de
personele gevolgen hiervan. Daarnaast
speelt de gezamenlijke inzet in de regio
op het gebied van strategisch personeelsen opleidingsbeleid.
Naast de dialoog bevat het Regionaal
Actieplan ook afspraken over opleidingsprojecten die in een regio worden
ontwikkeld en uitgevoerd. Ook hier is
samenwerking belangrijk. Voor het opleiden van meer HBO verpleegkundigen in
de verpleeghuissector kan het bijvoorbeeld van belang zijn dat verpleeghuizen
in een regio samen met een ziekenhuis
een opleidingsproject uitvoeren, waarbij
leerlingen afwisselend stage lopen in een
ziekenhuis en een verpleeghuis.

Samenhang
Er is op allerlei niveaus veel gebeurd het
afgelopen jaar. Er zijn op verschillende
niveaus acties en initiatieven ontstaan
en waar mogelijk aan elkaar verbonden.
Dit betekent voor de provincie NoordBrabant dat de volgende initiatieven
in samenhang met elkaar worden
ingezet: Zonder Zorg 2020 vormt het
provinciale actiecentrum en kenniscentrum. Via Zonder Zorg worden nieuwe
acties geïnitieerd en uitgevoerd en wordt
informatie verzameld en verspreid.
Zonder Zorg 2020 weet wat er landelijk
en in de regio’s gebeurt en zorgt dat er
verbinding ontstaat.
In de Regionale Actieplannen Aanpak
Tekorten krijgt het regionaal beleid in de
vier arbeidsmarktregio’s vorm door overleg tussen zorg- en welzijnsorganisaties,
zorginkopers en de regionale scholingsinstellingen. Dit beleid wordt in concrete
acties en opleidingsprojecten vertaald.
Het SectorplanPlus zorgt voor de financiering en ondersteuning van de opleidingsprojecten en activiteiten.

Wat is SectorplanPlus?
Het SectorplanPlus is een meerjarige subsidie
van het Ministerie van VWS. Met het SectorplanPlus worden zorg- en welzijnsorganisaties financieel 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 voor
de komende 4 jaar circa 48 miljoen extra
beschikbaar komt.
Uitvoering in Noord-Brabant
In de provincie Noord-Brabant is Transvorm
verantwoordelijk voor de uitvoering van het
SectorplanPlus. Naast de ondersteuning en
financiering van opleidingsprojecten, werkt
Transvorm aan de regionale samenwerking
om de tekorten zo effectief mogelijk aan te
pakken. Deze samenwerking krijgt gestalte
in Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten
(RAAT). In een RAAT werken zorg- en onderwijsorganisaties met elkaar samen om in de
betreffende regio te komen tot een integrale
arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn.

Meer weten?
Op www.sectorplanplus.nl vindt u alle
informatie over het SectorplanPlus.
U kunt ook contact opnemen met Transvorm
via telefoonnummer 088 – 1444000 of
info@transvorm.org.

Wat is SectorplanPlus?
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om
een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:
• Nieuwe instroom
• Met ontslag bedreigde werknemers
• Opscholing binnen de organisatie (om
ruimte te creëren voor nieuwe instroom)
via kwalificerende scholing.
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Een huisarts
met een
Hotmail-adres
De essentie van ziek, oud en moe zijn is dat je niet aan het roer
staat. Dus zoek je, samen met mantelzorgers, naar manieren om je
leven met ondersteuning te blijven leven. Het uitgangspunt dat de
thuiszorg maatwerk biedt - iedereen is verschillend en heeft andere
behoeften - sluit daarbij aan.

In de vorige InVorm schreef ik over de
zeventien soorten zorgmedewerkers
waarmee ik te maken kreeg als mantelzorger van mijn dementerende moeder
en kwakkelende vader. Die situatie leidde
tot energievretende processen, zodat de
mantelzorg bijna niet te doen was. De
meeste professionals zagen mijn ouders,
wisten wat ze deden en waarover ze
het hadden. Maar op twee onderdelen
ging het zo vaak mis, dat het zicht op die
kwaliteit verdween en de op zich goed
lopende individuele zorgrelaties toch mis
gingen: coördinatie en communicatie. Het
overzicht ontbrak.
De huisarts maakte een afspraak met de
GGZ, maar de communicatie tussen GGZ
en dementieconsulent liep vervolgens niet
goed. Verzorging en mantelzorg waren
niet op de hoogte. Toen ik de huisarts een
tijdje later via de e-mail van zijn praktijk
een herinnering stuurde over inschakeling
van de GGZ kreeg ik antwoord via zijn Hotmail-account. Verschillende mailadressen
gebruiken, dat is vragen om moeilijkheden. En een gratis Hotmail-account is een
huisarts onwaardig.
De rijksoverheid besteedt 40 miljoen euro
aan het gebruik van e-health en het is een
prioriteit voor zorgverzekeraars. Dat dat
niet per se helpt, blijkt uit het programma
‘Dementiezorg voor elkaar’ van Movisie,
NIVEL, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans,

dat voortkwam uit het Deltaplan Dementie. Daarover schreef de Volkskrant eerder:
“de hulpverlening zit niet genoeg op één
lijn om zulke grote projecten uit de grond
te stampen.” Het project wil bewerkstelligen dat de beroepsgroepen die elkaar
tegenkomen in de zorgprocessen beter
functioneren. Dat gebeurt door het in
beeld brengen van een sociale kaart van
zorgverleners.
Een sociale kaart? Als ieder zorgproces
anders is, dan wisselt die kaart toch per
cliënt? Maar als de cliënt aan het roer
staat en de zorgverleners zijn zelfsturend,
dan weten de cliënt, de mantelzorger en
de zorgverleners samen wie er op het
zorgproces moet worden aangesloten,
welke processen lopen en wat voor afspraken er zijn of moeten worden gemaakt.
De gebruiker staat centraal. Het probleem
aan grote programma’s als ‘Dementiezorg
voor elkaar’ is dat bestuurders, belangenbehartigers en andere procesverantwoordelijken bij elkaar aan tafel zitten. Die
zouden alleen moeten beslissen dat er
een klein team van ontwikkelaars begint
met het ondervragen van cliënten, zorgverleners, mantelzorgers en behandelaars.
Het hoeft niet moeilijk te zijn om een
praktisch instrument te ontwikkelen, als
je eerst maar de behoeften en werkprocessen van de gebruikers inventariseert en
begrijpt.

Dat ziet er ongeveer zo uit: een cliënt
heeft vragen, problemen en behandelingen. Die worden in een proces van
afspraken, onderzoeken, beslissingen
en handelingen door mantelzorgers,
verzorgenden, behandelaars en beoordelaars opgelost, beantwoord, verwerkt,
uitgevoerd of ingediend. Zij beslissen
zelf wie wat en hoe doet. De cliënt of
mantelzorger behoudt de regie en de
professionals kunnen zelfsturend zijn. Als
de betrokkenen maar op de hoogte zijn
wie welke kant op stuurt en reageren als
dat van ze gevraagd wordt.
Een dergelijk instrument lijkt waarschijnlijk op de werkomgeving waar de meeste
Nederlandse kantoormedewerkers al
lang mee werken: een app/programma
met een agenda, een takenlijstje, een
adreslijst, een dagboek en een chat.
Zodat acties en afspraken worden genoteerd, duidelijk is waar een proces stokt
of wanneer aanwezigheid of actie van
iemand nodig is. Dan is iedereen op de
hoogte en hoef ik niet meer naar mijn
ouders te rijden om daar in de map te
lezen of een brief te schrijven.
Hein Eberson
adviseur digitale media bij Transvorm
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Werkgeluk in
Zorg en Welzijn
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ervaringen
van medewerkers op de werkvloer van de sector zorg
en welzijn. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het
nóg crucialer om oog te hebben voor het behoud van
medewerkers. Inzicht in factoren die bijdragen aan
het verhogen van werkgeluk is hiervoor van belang.

Focus op werkgeluk, niet op werkdruk
Hoe staat het met het werkgeluk van
medewerkers in Zorg en Welzijn? De
media berichten over te hoge werkdruk
in Zorg en Welzijn. Volgens onderzoek
van AZW (2017) wordt deze te hoge
werkdruk ervaren door 42% van de
medewerkers in Zorg en Welzijn. Volgens
73% van de medewerkers in de sector is
deze werkdruk alleen maar toegenomen.
Dit kan het werkgeluk van medewerkers
belemmeren.

Zeven werkwaarden
• Kennis en vaardigheden gebruiken
• Kennis en vaardigheden ontwikkelen
• Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen
• Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen
• Eigen doelen stellen
• Een goed inkomen verdienen
• Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols

Jac van der Klink

purpose

plezier

“	Werkgeluk leunt eigenlijk op twee
verschillende pijlers: purpose (nut en
zingeving, dat betekent dat je met
iets goeds bezig bent) en plezier (lol
hebben in wat je doet). Als die twee
in balans zijn, dan ben je in je werk
meestal gelukkig.”
Ab Dijksterhuis
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Uit onderzoek blijkt dat
er genoeg factoren zijn
die het werkgeluk van
medewerkers in Zorg en
Welzijn positief beïnvloeden. We lichten enkele
opvallende resultaten uit.

87%

vindt het werken in Zorg en Welzijn
zinvol. Scores hierin van de verschillende branches liggen dicht bij elkaar. Met
name hoog in Verpleeg- en verzorgingstehuizen (90%), Jeugdzorg (89%), Huisartsenzorg (89%), Gehandicaptenzorg
(89%), Thuiszorg (88%), Ziekenhuizen
(87%). (AZW, 2017)

91%

van de zorgmedewerkers vindt dat
hij of zij iets kan betekenen voor
anderen. (Driessen, 2017)

85%

van de medewerkers in Zorg en
Welzijn is tevreden of heel tevreden
over de mogelijkheid tot leren. Dat is
ruim 2% meer dan het gemiddelde van
alle sectoren. (TNO, 2016)

37%

van de medewerkers in Zorg en
Welzijn heeft voldoende loopbaanperspectieven. Met name hoog in

64%

heeft het gevoel gewaardeerd te
worden door de leidinggevende.
(AZW, 2017)

Verpleeg- en verzorgingstehuizen (53%)
en Huisartsenzorg (50%). (AZW, 2017)

82%

van de medewerkers in Zorg en
Welzijn is tevreden of heel tevreden over het salaris. Dit is 2% meer
dan het gemiddelde van alle sectoren.
(TNO, 2016)

86%

65%

van de medewerkers in Zorg en
Welzijn geeft aan voldoende
invloed op de inhoud van het
werk te hebben. In Ziekenhuizen is dit
met 56% het laagste en in Thuiszorg met
72% het hoogst. (AZW, 2017)

50%

van de medewerkers in Zorg en
Welzijn is tevreden of heel tevreden
over goede werkzekerheid. Dat is

van de medewerkers in Zorg en
Welzijn kan zelf beslissen hoe
bepaald werk te doen. Welzijn en

0.5% minder dan het gemiddelde van alle
sectoren. (TNO, 2016)

Maatschappelijke Dienstverlening scoort
het hoogst (76%). Overige zorg (40%) en
Ziekenhuizen (41%) het laagst. (AZW, 2017)

79%

van de medewerkers in Zorg en
Welzijn vindt dat er een prettig
werksfeer heerst. (AZW, 2017)

89%

van de medewerkers in Zorg en
Welzijn geeft aan inhoudelijk leuk
werk te hebben. Met name hoog in
Overige zorg (94%), Gehandicaptenzorg (92%) en Jeugdzorg (92%). (AZW,
2017)
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KORT NIEUWS
Witboek
‘Trots op ouderenzorg’

ling positieve verhalen uit de ouderenzorg. De verhalen zijn opgetekend door
verzorgenden, mantelzorgers, ouderen
zelf en hun familieleden.

Leidraad

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nam 22 november
het witboek ‘Trots op Ouderenzorg’ in
ontvangst. Het witboek, samengesteld
door het Nationaal Ouderenfonds, Hugo
Borst en Carin Gaemers, is een verzame-

Het boek werd de minister ter inspiratie
aangeboden en dient als leidraad voor de
ouderenzorg in Nederland, zodat de twee
miljard euro die extra is uitgetrokken
voor de verpleeghuiszorg de komende
kabinetsperiode terechtkomt bij de ouderen die het zo hard nodig hebben.

Wél goed
Het witboek is een voortvloeisel uit het
manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’, waarmee Borst en Gaemers zicht sterk maken

voor de zorg voor kwetsbare ouderen in
verpleeghuizen. “Natuurlijk waren wij blij
te horen dat er extra geld wordt uitgetrokken voor de verpleeghuiszorg. Maar
dat geld moet wel goed besteed worden.
Dus wilden wij weten wat wél goed gaat
in de ouderenzorg en met welke initiatieven we de ouderenzorg in Nederland
kunnen verbeteren”, aldus Gaemers.

Meldpunt
Om op die vragen antwoord te krijgen,
opende het Nationaal Ouderenfonds
begin dit jaar een meldpunt. Er werden
ruim 150 verhalen ingediend die samen
het witboek vormen.
Het witboek is te downloaden op
ouderenfonds.nl/trots-op-ouderenzorg

Philadelphia experimenteert met platform sociale robots
Philadelphia heeft de inzet van een sociale robot onderzocht bij de ondersteuning
van mensen met een verstandelijke beperking. Met positief resultaat, zo leerde
een praktijktest met robot Phi, die twee
weken bij cliënt Lydia in huis logeerde.

ze weer weggaat”, zegt Lydia. Het bleek
dat Phi voor Lydia mogelijkheden bood
voor meer eigen regie. Daardoor konden
Lydia’s begeleiders zich meer richten op
andere zaken en persoonlijke aandacht.

De robot is zelflerend en moet nu dus
worden ‘gevoerd’ met zoveel mogelijk
data tijdens meer praktijktesten.
Meer info op robotctrl.com/Philadelphia

Praktijktest
Phi hielp met praktische zaken, zoals het
helpen herinneren om medicijnen in
te nemen, maar had vooral een sociale
functie. Lydia kon haar verhaal kwijt. “Phi
voelde aan als een maatje, iemand waarmee ik het samen gezellig had en leuke
dingen kon doen. Ik ga haar missen als

De volgende stap is de ontwikkeling van
een speciaal robotplatform waarmee
begeleiders zelf makkelijk een sociale
robot kunnen programmeren. Zo kan een
begeleider interacties afstemmen op de
persoonlijke behoeften van een cliënt,
zonder inzet van een technische expert.

Zorginstellingen niet klaar voor mediawensen babyboomers

Nederlandse zorginstellingen zijn nog
niet klaar voor het mediagebruik van babyboomers (de generatie geboren tussen
1940 en 1955). Dat blijkt uit onderzoek
van adviesbureau Diversions onder 163
zorginstellingen. Het bureau vergeleek
onder meer de wensen van babyboomers

met die van de huidige bewoners van
zorginstellingen, de zogenoemde ‘stille
generatie’, geboren tussen 1925 en 1940.

als dienst aan. In slechts 25 procent van
de instellingen is er een directe verbinding per kamer.

Musthave

“Zorg zoals thuis”

Het grootste verschil tussen de twee
generaties zit in het internetgebruik.
De babyboomers hebben er tijdens hun
werk al veel ervaring mee opgedaan en
zien het als noodzakelijk. Zij doen er van
alles mee: van het regelen van bankzaken
tot het bestellen van spullen. Bij de stille
generatie is internet niet vanzelfsprekend
en meestal ook niet aanwezig. Minder
dan de helft van de onderzochte zorginstellingen biedt momenteel internet

Dat de toekomstige bewoners van zorginstellingen meer faciliteiten willen, is
volgens Lotte Cornelisse, expert eHealth bij
Vilans, logisch. “Ze hebben het thuis ook en
omdat zorginstellingen zorg willen leveren
zoals thuis, horen daar ook de bijpassende
voorzieningen bij. Als ouderen met hun
kleinkinderen willen skypen, is het bijvoorbeeld wel handig om wifi te hebben”.
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Een stap in de toekomst
Eén van de vijf actielijnen binnen het actieprogramma
Zonder Zorg 2020 is actielijn 2: positief beïnvloeden van
de loopbaankeuze van jongeren. Het doel is de instroom
richting zorg- en welzijnsopleidingen in Brabant in 2018
met 15% te verhogen. Eind oktober viel bij 900.000
huishoudens de special ‘Kies voor Zorg en Welzijn’ in de
brievenbus. Hiermee informeren we ouders en jongeren
over leren en werken in Zorg en Welzijn.

YouTuber Teun Peters (rechts) en bloggende verpleegkundige Tommie Niessen (links) inspireren en activeren
jongeren met hun vlogs, blogs en sociale media acties.
Meer info: eenstapindetoekomst.nl
Teun Peters: YouTube, zoekterm ‘Teun Peters’.
Tommie Niessen: tommieniessen.nl
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Convenant: Wijkgericht samenwerken in Eindhoven
Op 16 november 2017 ondertekenden
Zorggroep DOH, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, Praktijkondersteuning
Zuidoost Brabant (PoZoB), Stichting
WIJeindhoven, leden van het VVT Platform Zuidoost-Brabant (Archipel, Sint
Annaklooster, Vitalis en Zuidzorg) en de
gemeente Eindhoven een convenant
waarin samen de verantwoordelijkheid
wordt genomen voor – de uitvoering van
– eerstelijnsondersteuning en zorg voor
de inwoners van Eindhoven. Hiermee
wordt het wijkgericht samenwerken
geïntensiveerd, met als doel voor meer
mensen en huishoudens een stabiele
situatie te creëren en terugval en crisis
vaker te voorkomen.

Eigen omgeving
Binnen deze aanpak is het doel om inwoners zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gezondheid en welzijn. Samen met professionals
wordt gekeken naar wat wensen en
mogelijkheden van de inwoners zijn,
met de eigen omgeving als belangrijk
uitgangspunt. Er wordt regelmatig bij de
inwoners getoetst of het aanbod aansluit
bij de behoefte. De partijen evalueren
met elkaar en sturen bij waar nodig.
Door deze intensievere samenwerking is
er meer zicht op elkaars competenties,
waardoor een betere onderlinge taakverdeling wordt verwacht.

Bernhoven en Antonius Abt winnen op gastvrijheid
Bernhoven mag zich voor de derde keer
het meest gastvrije ziekenhuis van
Nederland noemen. In het juryrapport
noemt de jury de medewerkers van
Bernhoven “passievol”. Antonius Abt van
Surplus Zorg staat op nummer 1 in de
categorie verpleging en verzorging.

De prijs wordt in drie categorieën toegekend: verpleging en verzorging, GGZ
instellingen en ziekenhuizen. Van de vijf
genomineerde ziekenhuizen behaalde
Bernhoven als enige vijf sterren en scoorde op zes onderdelen uitzonderlijk hoog.
“Antonius Abt straalt rust, warmte en
gezelligheid uit”, aldus de jury.

Ruim 120 zorginstellingen namen dit jaar
deel aan de audit van ‘Gastvrijheidszorg
met Sterren’.

Thebe en GGz Breburg: samenwerking kwetsbare thuiswonende ouderen
centrum. In november 2017 tekenden de
organisaties hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Expertisecentrum

Thebe en GGz Breburg werken aan de
inrichting van een gezamenlijk programma
en ambulant behandelteam voor kwetsbare thuiswonende ouderen, die zich niet
meer kunnen handhaven in de eigen leefomgeving. Ook wordt er gekeken naar de
inrichting van een gezamenlijk expertise-
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Nadat Thebe en GGz Breburg eind 2016
een intentieverklaring tekenden, hebben
zij de samenwerking vormgegeven,
bijvoorbeeld met een gezamenlijk expertisecentrum. Hiervoor is een geschikte
locatie gevonden op het Princenhageterrein van Thebe. Op de bestaande locatie
van voorheen zorgcentrum Haga aan de
Heilaarstraat in Breda wordt een nieuw
gebouw gerealiseerd waar Thebe en GGz
Breburg beide huisvesting en behandeling gaan bieden aan hun cliënten.

Het gaat dan om de doelgroepen
geronto-psychiatrie (63 plaatsen Thebe
en 50 plaatsen GGz Breburg), observatie
(17 plaatsen Thebe en 10 plaatsen GGz
Breburg), cognitieve neuro-revalidatie
voor mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel (20 plaatsen Thebe) en
ambulante zorg: een gezamenlijk herstelondersteunend team met deeltijdbehandeling (GGz Breburg).

Samenwerking
De samenwerking blijft wat beide partijen betreft niet beperkt tot Thebe en
GGz Breburg. Er wordt gekeken naar de
mogelijkheid om deze aanpak ook met
andere organisaties in de regio verder uit
te werken.

DIALOOG ARBEIDSTIJDEN

Dialoog: voorwaarde voor
eigen regie over arbeidstijden en roosteren
Hoe kunnen medewerkers in de gehandicaptenzorg
meer eigen regie krijgen over arbeidstijden en roosteren? Wat is daarvoor nodig en zorgt het ook voor
meer werkgeluk? Deze vragen stonden centraal in
het ‘Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren’, een
initiatief van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG).
Gedurende een jaar gingen vier pilotorganisaties, waaronder de bij Transvorm
aangesloten organisaties Zuidwester
en Koninklijke Visio, met elkaar aan de
slag. De conclusies werden onlangs
gepresenteerd in een whitepaper. “Het
gezamenlijk stellen van kaders en daarover in gesprek gaan, is een belangrijke
voorwaarde om vertrouwen te geven aan
medewerkers. En juist dat vertrouwen is
cruciaal.”

Regie bij de medewerker
“Er is een sterke behoefte om de zeggenschap over de arbeidstijden neer te
leggen bij medewerkers,” vertelt Karim
Skalli-Houssaïni van werknemersorganisatie FNV Zorg & Welzijn. “Met als
belangrijkste doel: de balans vinden en
bewaken tussen werk en privé. Als werknemersorganisaties zien we dat die nu
niet in orde is.

Dat is voor ons een belangrijke reden geweest om het ‘Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren’ te starten.”
Daarnaast is er een maatschappelijke
beweging gaande, vult Remco Bakker
van werkgeversorganisatie VGN aan:
“We willen meer regie voor cliënten én
medewerkers en op een andere manier
onze verantwoordelijkheden invullen.
Medewerkers kijken nu anders tegen
werktijden aan dan een paar jaar geleden. We voelen allemaal dat het anders
moet, maar hoe dan? Daar moet je proeftuinen voor inrichten, dat kun je niet in
één keer invullen. Het praktijknetwerk is
zo’n proeftuin.”

Experimenteren met andere
werkwijzen
Binnen het Praktijknetwerk arbeidstijden
en roosteren hebben vier organisaties in
de gehandicaptenzorg, samen met OR en
medewerkers, proefprojecten opgezet.
In deze zogenoemde pilots experimenteerden zij met een andere manier van
werken.
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Tijdens tussentijdse bijeenkomsten deelden ze hun ervaringen en de voortgang
met andere organisaties, die vanuit een
klankbordrol kritisch meedachten. Zo
leerden zij van en met elkaar. Michiel
Hietkamp, adviseur en projectleider
vanuit StAG: “De doelstelling van het
Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren was dat de uitkomsten van de pilots
ook overdraagbaar zijn naar andere
organisaties in de branche. Daarom is
een whitepaper opgesteld waarin beschreven is welke aanpak gekozen is, hoe
het proces verlopen is en wat belangrijke
bevindingen zijn. Van deze ervaringen en
de ‘do’s and dont’s’ kunnen andere organisaties uit de sector leren en zelf aan de
slag gaan.”

over het werk. Ik beschouw deze vier
geslaagde pilots als een begin van een
veel breder traject waarin de professional
in de gehandicaptenzorg zelf grip op de
inhoud en de vorm van het werk neemt.”

Stappen bij zelfroosteren
Hoewel elke pilot anders werd aangepakt, bleek er toch een lijn te ontdekken
bij de ontwikkeling naar meer regie bij
medewerkers en zelfroosteren, vervolgt
Hietkamp. “De organisaties brachten
eerst in kaart wat de cliëntbehoefte is.
Winst zit in het doorvragen naar wat
cliënten werkelijk willen. Vervolgens keken ze naar hoe de financiering geregeld
is en wat de ideale bezetting zou moeten
zijn. Daarbij komt de weerbarstige praktijk om de hoek, oftewel ziekte, verlof en/

“ De zeggenschap over de arbeidstijden neerleggen bij medewerkers
heeft als belangrijkste doel: de
balans tussen werk en privé vinden
en bewaken”
Belangrijke conclusies
Aaldert Mellema, bestuurder CNV Zorg
& Welzijn: “We hebben van tevoren geen
kaders bepaald, maar aan de deelnemende pilotorganisaties gevraagd wat
zij nodig hebben om die zeggenschap en
verantwoordelijkheid te laten functioneren. We kregen vier heel uiteenlopende
antwoorden, er bleek niet één ideale
oplossing. Toch bleek uit de vier pilots
één gemeenschappelijke conclusie te
trekken: zelf roosteren en zeggenschap
over diensttijden vereist een volwassen
dialoog tussen medewerkers onderling
en tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Dat moeten we nog verder
stimuleren en ontwikkelen in de gehandicaptenzorg. Zeker is ook dat zeggenschap bijdraagt aan de tevredenheid
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of collega’s die ergens anders gaan werken. Hoe organisaties daarmee omgaan
in relatie tot plannen is heel verschillend.
Sommige organisaties zetten professionele planners in, andere organisaties
leggen het plannen met ondersteuning
van een coach bij teams neer en sommige teams gaan volledig zelf aan de slag.
Tachtig procent van het roosterproces is
mensenwerk. Vooral bij teams die zelf
veel verantwoordelijkheid krijgen voor
het roosteren is de dialoog - afstemmen
met elkaar en zaken bespreekbaar maken
- van belang. Dat gebeurt niet altijd
vanzelf, sommige teams kunnen hierbij
hulp gebruiken. De rol van het bestuur
en/of hoger management is dan om te
inspireren en te agenderen.”

Van en met elkaar leren
De aanpak van het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren bleek goed
te werken, aldus Michiel Hietkamp. “Wat
enorm heeft bijgedragen aan de kwaliteit
van de zoektocht, was de kennisuitwisseling met 26 gehandicaptezorgorganisaties in de klankbordgroep.
Tijdens de bijeenkomsten werden ideeën
getoetst, vragen gesteld en ervaringen
gedeeld, situaties nagebootst en de
pilots verder uitgewerkt. De bereidheid
om ook mislukkingen en pijnpunten te
delen, zorgde ervoor dat de pilotorganisaties leerden van elkaar en niet in dezelfde
valkuilen stapten. De 26 klankbordorganisaties namen ervaringen op hun beurt
mee naar hun organisaties. Op kleinere
schaal zou dit natuurlijk ook prima bínnen organisaties kunnen plaatsvinden.
Positief was ook de meerwaarde van de
externe adviseurs: zij brachten synergie
in de pilotorganisaties met hun aanwezigheid.
Hun creativiteit en kennis van innoveren
hielpen organisaties om vanuit een andere invalshoek te kijken en de urgentie te
vergroten.”

Van bevinding naar beweging
De stuurgroepleden van de StAG zijn
tevreden over de resultaten. “Als we naar
de uitkomsten van de pilots kijken, zijn
er heel zinvolle innovaties gedaan die
bijdragen aan een beter proces om de
zeggenschap over arbeidstijden en roosteren zo laag mogelijk in de organisatie
te leggen. We hopen dat de bevindingen
veel organisaties helpen om hun proces
rondom roosteren en plannen naar een
ander niveau te brengen: dichter bij
medewerkers.”

Het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren is een initiatief van de gezamenlijke
partners van de Stichting Arbeidsmarkt
Gehandicaptenzorg (StAG), te weten de
werkgeversorganisatie VGN en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV
Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ.
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Ervaringen uit de praktijk
Zuidwester en Koninklijke Visio waren twee van de pilotorganisaties uit het
Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren. Wat was hun aanpak in het bieden van meer zelfregie aan medewerkers en wat leverde dat op?

de kostenstructuur van hun locatie en
mogelijke interventies, én dit zorgt voor
meer zelfverantwoordelijkheid.”

De totale tijd vormt de basis van het
cyclisch rooster. De volgende stap is met
het team kijken naar hoe zij dit kunnen
invullen. Wat vinden de teamleden
belangrijk en wat kan op basis van de
cliëntvraag?” vertelt Caroline.

Pas op de plaats

“Zelf roosteren vanuit de cliëntvraag”
In Route 2020 is de ambitie van Zuidwester vastgelegd: verantwoordelijkheden
lager in de organisatie neerleggen bij
zelfverantwoordelijke teams, waardoor
professionals meer regelruimte dichtbij
de cliënt krijgen, meer tevredenheid over
hun rooster en meer regie over hun eigen
loopbaan. “Binnen het ‘Praktijknetwerk
arbeidstijden en roosteren’ willen we
bekijken of het mogelijk is medewerkers
grotere arbeidscontracten te bieden op
basis van de cliëntvraag en het zorgplan”,
aldus Caroline Filius, projectmanager
bij Zuidwester. Bij Zuidwester staat het
project bekend als Capaciteit- en Roostermanagement.

Vierwekelijks basisrooster
De organisatie plande voor elk team
acht sessies in, waarin onder andere de
cliëntagenda, het teamontwikkelplan en
het basisrooster aan bod kwamen. Onder
leiding van een trainer gingen zij aan de
slag. “Elk team maakt afspraken over het
basisrooster, dat uitgaat van structurele
ondersteuningsvragen van individuele
cliënten. Daarnaast kijken we naar uren
die nodig zijn voor bijvoorbeeld (team)
ontwikkeling, taken vanuit zelfverantwoordelijkheid en gezondheidsmanagement.

Een flinke kluif, zo bleek. “In mei hebben
we een tussentijdse evaluatie gehouden.
We besloten toen een pas op de plaats
te maken. De pilot zet druk op ieders
agenda, niet alle teams zijn klaar voor
capaciteit- en roostermanagement en
trainers blijken meer tijd nodig te hebben
om te leren. Het belangrijkste punt bleek
echter eigenaarschap: capaciteit- en
roostermanagement werd gezien als
een cursus in plaats van een verande-

Werkplezier en rust
Corine Troost is medewerker Wonen bij
Zuidwester binnen een van de teams die
meedeed met de pilot. “Na de beginfase
van aftasten, werd ik heel enthousiast!
De inzichten die we kregen zijn heel verhelderend. Door bijvoorbeeld een dag bij
te houden waar je elke vijf minuten

“De inzichten die we krijgen zijn heel
verhelderend. We kijken als team
nu anders aan naar de tijd die we in
zaken steken.”
ringsproces en daarnaast als iets wat van
bovenaf opgelegd is.” Dat is ook echt een
les die Caroline mee wil geven aan andere organisaties: “Om eigenaarschap te
faciliteren, is het belangrijk dat elk discipline aanhaakt en proactief handelt. We
doen het samen vanuit de wens te leren
en verder te komen. Niet vanuit controle
of beheersing. Maar dit kan alleen als
verantwoordelijkheden duidelijk zijn.”
Toch is Zuidwester tevreden met de
opbrengsten: “De methode is goed,
de sessies bieden ruimte voor dialoog,
teams krijgen inzicht in en regie op

mee bezig bent, zie je dat je soms met
twee dingen tegelijk bezig bent of er
teveel tijd naar administratie gaat.
Terwijl we echt aandacht willen hebben
voor de cliënt. Een oplossing kan dan
bijvoorbeeld zijn om de starttijden van
diensten te vervroegen, zodat er meer
tijd is voor overdracht en administratie
voordat je collega vertrekt. Daar gaan we
nu als team over in gesprek. De verkregen
inzichten, maar ook duidelijkheid over
het kostenplaatje, zorgen ervoor dat we
met het team anders om kunnen gaan
met roosteren. Dat geeft niet alleen meer
werkplezier en rust, maar komt bovenal
ten goede aan de cliënt.”
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Ervaren door te doen
De pilot werd ingericht als actie-onderzoek. “Dat betekent dat teams, onder
leiding van een extern adviseur, meteen
aan de slag gingen met ideeën, in plaats
van deze eerst uit te werken. Door te
doen ontstaan ervaringen, die mee of
tegen kunnen vallen. Vervolgens leren
medewerkers van de ervaringen en van
elkaar. Actie-onderzoek doet een beroep
op de eigen regie van medewerkers. Dat
is precies wat we bij Visio willen.”

“Experimenteren en loslaten
is best spannend”
Koninklijke Visio Noord-Nederland besloot een jaar geleden haar planbureau
te sluiten. “Daarmee wilden we medewerkers en teams de ruimte geven voor
eigen regie: zelf plannen binnen beschikbare middelen en zelf verantwoordelijkheid krijgen en nemen”, vertelt Gerard Kolstein, manager Wonen en Dagbesteding.

Bewustwording en betrokkenheid

Wat zeggen medewerkers?

Gerard: “Wat we beoogden met de pilot
was bewustwording creëren. Medewerkers duidelijk maken dat als zij eigen
regie willen over hun rooster, dat ook
betrokkenheid van hen vraagt. Hierin
zagen we gaandeweg duidelijke verschillen tussen de teams. Dat maakte ons ook
duidelijk dat een dergelijke aanpak wel
vraagt om van tevoren na te denken over

Bas van der Veen en Marjon Homan
werken beiden in een team dat meedeed
met de pilot. “De onafhankelijke ondersteuning van een extern adviseur was
erg fijn. We konden ons verhaal delen en
advies vragen. Dat is toch anders dan zaken bespreken met je manager. Door het
wegvallen van het planbureau hebben
we meer eigen regie en vrijheid, maar
het maakt ook dat we zelf verantwoordelijkheden moeten nemen als team. Het
was fijn om op deze manier de dialoog
aan te kunnen gaan en te delen waar we
tegenaan lopen. Samen kunnen we iets
in beweging brengen. Er is meer begrip
en bewustwording ontstaan. En hoewel
de werkdruk hoog is, scheelt het enorm
als roosteren op een fijne manier gaat.
Dan sta je toch positiever in je werk en
daar hebben cliënten ook baat bij.”

“Tijdens de pilot leerden we van
elkaar om bewustwording te creëren.
Regie geven aan medewerkers over
het rooster vraagt ook betrokkenheid
van hen”
“Teams gaan daar op verschillende manieren mee om. Tijdens de pilot van het
‘Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren’ wilden we scherp krijgen waarom
bepaalde teams wel de omslag hebben
kunnen maken. En hoe hun succesfactoren gebruikt kunnen worden voor
de teams die daar meer moeite mee hebben. Kortom: we willen leren van elkaar
en actief op zoek gaan naar wat werkt.
Voor mij en andere managers betekende
dat loslaten. Best spannend.”
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eisen, anders is er teveel vrijblijvendheid.
Tegelijkertijd mogen kaders zeker niet
leidend zijn in een beweging naar meer
eigen regie. Het is aan ons als organisatie om medewerkers te begeleiden om
hiermee goed om te gaan en het vraagt
iets van het management. Eigenlijk is dat
de kern van de hele pilot geweest:
de dialoog aangaan met en tussen
cliënten, medewerkers en management.
Het gesprek, dat is waar het om draait in
de zorg.”

Whitepapier ‘In dialoog werken aan
arbeidstijden’
Wilt u binnen uw organisatie (verder) aan
de slag met arbeidstijden en roosteren? Of
bent u benieuwd naar de ervaringen en tips
van de pilotorganisaties? De whitepaper is te
downloaden via vgn.nl.
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“Door je talenten in te zetten, draag je bij aan je eigen
geluk en dat van een ander”
Als je google’t op de term werkgeluk, komt naar voren:
‘een tamelijk stabiele houding die aanzet tot actie om
maximaal te presteren en je potentieel te benutten’.
Daarbij is balans tussen zingeving en plezier een cruciale factor, aldus verschillende onderzoeken. Bob Hutten
is als geen ander bezig met het vergroten van werkgeluk bij zijn samenwerkers (“want de term medewerkers
doet hen geen eer aan”).
Op 27 november 2017 vertelde hij zijn
verhaal al tijdens een bestuurdersbijeenkomst van Transvorm. InVorm
heeft het met hem over zijn visie,
betekenis geven aan organisaties,
mensen door geluk centraal stellen
en kansen voor Zorg en Welzijn.
Wat is de basis van uw denken?
“Voor mij draait het leven en wat je
daarin doet in essentie altijd om ‘van betekenis zijn’. De laatste tijd zijn we echter
teveel gaan denken in processen, procedures en systemen. Het resultaat is dat
geld het allerbelangrijkste is geworden.
Ook in de zorg gaat het vaak over efficiënte processen die in feite weinig te maken
hebben met échte zorg. Ik geloof er sterk
in dat je als bedrijf hogere doelstellingen
moet hebben dan louter een product maken of dienst leveren. Wat je doet moet
iets bijdragen aan een betere wereld, aan
een hoger doel. Dit zijn we kwijtgeraakt
in de maatschappij. Natuurlijk chargeer
ik een beetje, want in de zorg is er wel
degelijk een relatie met andere mensen.
Echter niet in optima forma.”

Om van betekenis te kunnen zijn
heeft u werkgeluk centraal gesteld.
Hoe kijkt u aan tegen geluk?
“Volgens mij zijn er twee vormen van geluk. De eerste is van betekenis zijn: met
je talent bijdragen aan je eigen geluk.
Dat geeft je een goed gevoel, waardering
van je eigen talent en bestaansrecht.
De tweede is ‘stretchen in het geluk van
de ander’. Daarmee bedoel ik dat je van
betekenis bent door bij te dragen aan de
wensen en idealen van de ander. Ook dat
is waardering van je talent en erkenning.
Langs deze twee richtlijnen of ‘geluksassen’ probeer ik mijn bedrijf te runnen.”

Wat betekent dat concreet voor de
manier waarop u leiding geeft?
“Binnen mijn bedrijf krijgen mensen de
ruimte om hun talenten te ontdekken en
te ontplooien. Daarmee geef je betekenis
aan je werk en kun je van betekenis zijn
voor je leven en je leefomgeving.
‘Stretchen in het geluk van de ander’
betekent voor mij: buitengewoon geïnteresseerd zijn in de wensen en idealen van
de ander.
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Help je de ander om in zijn kracht te
staan en zijn doelen te realiseren? Ik
kan een ander weliswaar niet gelukkig
maken, maar ik kan wel proberen om bij
te dragen aan de dingen die hem of haar
gelukkig maken. Dat is een houding die
mijns inziens vaak ontbreekt in bedrijven
en ook in de zorg.”

Geluk nastreven klinkt als
een nobel iets…
“De vraag is of je als organisatie geluk
- gelukkige medewerkers, gelukkige patiënten en cliënten, een gelukkige directie
- dúrft na te streven. Als je elkaar durft te
bevragen op geluk, dan ga je heel andere
dingen doen. Dan raak je iets wat we
kwijt geraakt zijn in de maatschappij: de
relatie aangaan met cultuur, natuur en
andere mensen. Het gaat niet om salaris
- geld komt vaak pas op de laatste plaats
- maar om wat mensen gedurende de
dag meemaken. Als ik van betekenis wil
zijn voor jou, dan moet ik je leren kennen,
dan moeten we ons met elkaar kunnen
identificeren. Vervolgens kunnen we een
relatie aangaan. Als jij jouw wensen en
idealen vertelt en jij vertrouwt mij, dan
kan ik voor jou van betekenis zijn. Het is
echt zo: als je geluk centraal zet, krijg je
een andere taal en andere gesprekken.”

Wat vraagt dat van een directeur
of bestuurder, zo kijken naar
werkgeluk? Wat zijn voorwaarden
volgens u?
“Het is belangrijk dat mensen zich veilig
voelen. Dat zij zichzelf mogen zijn, fouten
mogen maken en de ruimte voelen om te
praten over geluk. Dat kan alleen als je als
bestuurder zelf ook kwetsbaar durft te
zijn. Niemand is altijd positief, energiek
of op zijn best. Ik spreek zelf ook wel over
het managen van de energiestromen.
Als leider van een bedrijf probeer je een
‘positive train’ te laten rijden naar een
fijne toekomst. Soms moet iemand even
uit die trein stappen. Een tussenstop
maken op een station en met mensen
praten. Om daarna weer op te stappen.
Voor mij als bestuurder is het belangrijk
om binnen mijn bedrijf dit soort metaforen en positieve elementen te gebruiken om mensen te prikkelen. Daardoor
ontstaat energie en een samen-gevoel en
dat is cruciaal om samen verder te gaan.
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Net als het hebben van een vergezicht:
weten waar je samen naartoe gaat.”

De toekomst verandert continu.
Hoe houd je dat beeld scherp?
“We visualiseren te weinig waar we
naartoe willen. Natuurlijk is het zo dat
ook ik niet weet wat ik over 20 of 25 jaar
precies doe, dat geldt voor een organisatie net zo. Maar de stip aan de horizon,
die kun je wel scherp hebben en vorm
geven. Letterlijk zelfs, door het maken
van een gelukschilderij. Door het grotere
beeld te zien en met een gelukschilderij
bezig te zijn, krijg je waardering van je

“De vraag is of je
als organisatie
geluk dúrft na
te streven”
eigen talent en erkenning van wie je
bent. Het draagt ook bij aan de tweede
vorm van geluk die ik eerder benoemde.
Ik kan iedereen aanbevelen om met een
schetsblok en stiften aan de slag te gaan
en een gelukschilderij te maken.”

Het imago van de zorg staat onder
druk. Is de omslag die u eerder benoemde wel te maken?
“Er is geen andere sector die zo draait
om betekenis geven, dus ja, ik geloof
dat de omslag zeker te maken is. Sterker
nog: ik denk dat er in de zorg ontzettend
veel en makkelijk resultaat te behalen is.

de dagen zijn er vaak hetzelfde. Zelden
staat centraal dat elke patiënt of cliënt
gelukkig moet kunnen leven of blij de
zorginstelling kan verlaten. Er zijn geen
uitdagende programma’s of invullingen van de dag. Patiënten en cliënten
hebben weinig of niets meer om naartoe
te leven, geen doel of uitdaging. Anders
gezegd: ze hebben geen gelukschilderij.
Dan komen ze in een negatieve spiraal.”

Als bestuurder geluk centraal zetten;
roept dat geen kanttekeningen op?
“Een kritische zorgbestuurder zal als
eerste vragen wat dat kost. Volgens mij
hoeft geluk echter niets te kosten. Het
gaat over aandacht, luisteren, interesse
en communicatie. En niet om het trekken
van de portemonnee. Uiteraard heeft
een organisatie een financieel sluitende
exploitatie nodig, maar dat moet je niet
van bovenaf regelen.
Zorg dat medewerkers eigenaar worden
van waar het écht om gaat. Begin met
praten over geluk in alle lagen van de organisaties. ‘De beste-sessies’ noem ik dit.
De beste werkgever willen zijn, de beste
medewerker willen zijn, de beste organisatie willen zijn. Ik snap dat bestuurders
het lastig vinden om geluk centraal te
stellen. Maar je krijgt dan een totaal
andere energie in je organisatie. Mijn
ervaring is trouwens dat medewerkers
werkgeluk uit heel andere zaken halen
dan uit salaris, dat staat vaak pas op de
laatste plek. En is salaris wél hetgeen wat
zij als belangrijkste geluksfactor zien?
Laat hen daar dan over meedenken.”

“Geluk hoeft niets te kosten.
Het gaat over oprechte aandacht
en communicatie”
Deze sector draait immers om mensen.
Probeer maar eens een zingevende
propositie te geven aan een bedrijf dat
een product verkoopt; dat is vele malen
lastiger. Waar de zorg in mijn ogen echter
aan voorbij gaat, is dat ze zelf niet meer
ziet hoe belangrijk betekenis geven is.
Ik kom regelmatig bij zorginstellingen,

Kunnen we stellen dat bezig zijn met
geluk zorgt voor meer betrokken
medewerkers, minder verzuim en
minder uitstroom?
“Ja. Maar is het een heilige graal? Nee.
Vergeet niet dat mensen geconditioneerd
zijn. Iedereen heeft zijn eigen normen en
waarden, doorgaans als leidende princi-

INTERVIEW BOB HUTTEN
pes van kinds af aan. Sommige mensen
vinden het lastig om bezig te zijn met
werkgeluk, daarin te geloven en er open
over te praten. Of ze komen uit een werksituatie die heel anders was. Geef hen de
tijd om de omslag te maken, want mijn
ervaring is dat ze het wel kunnen. Binnen
mijn bedrijf hebben we een programma
opgezet dat bijdraagt aan trots. Binnen
de zorg zou dat niet anders moeten zijn.
Medewerkers die voelen dat ze betekenisvol bezig kunnen zijn en daar de ruimte voor krijgen, geven een andere energie.
Zij vertellen met passie over hun werk als
ze op een feestje zijn en worden dus je
ambassadeurs. Deze betrokkenheid bij de
organisatie zorgt voor minder uitstroom
en een lager verzuim. Anders gezegd: aan
minder verspilling van talent.”

U noemt uw medewerkers ‘samenwerkers’. Waar ziet u kansen voor
samenwerking binnen Zorg en
Welzijn?

“De knip maken tussen
zorg en hospitality
kan een oplossing zijn
voor de groeiende
problemen op de
arbeidsmarkt”

“In de zorgsector onderscheid ik twee
kanten: de care- en tech-kant, waar het
gaat om operaties, medicijnen toedienen
en wonden verzorgen, bijvoorbeeld. En
de hospitality-kant, die draait om liefde,
warmte, aandacht, eten en drinken,
enzovoorts. Mijn stelling is dat bij de
gemiddelde patiënt of cliënt slechts tien
procent bestaat uit behoefte aan care en
tech en negentig procent uit hospitality.
Daarom ben ik er voorstander van om er
een knip tussen te zetten. Mensen zijn
gelukkiger als ze bezig zijn met de kant
van het werk die het beste bij hen past.
Als je dit erkent als bestuurder, kun je
besluiten om hospitality spelers in te
schakelen die in dat stuk verder zijn. Het
scheelt in kosten, in derving, in systemen
en geeft veel kansen die nu niet benut
worden.
Daarnaast zou het een oplossing kunnen
zijn voor het probleem met tekorten
op de arbeidsmarkt in de zorgsector.
Bovendien: als je meer focus legt op het
bieden van aandacht, warmte en liefde,
krijg je een heel andere organisatie en
een heel andere beleving bij patiënten en
cliënten.”
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“In de zorg gaat het te vaak
over processen en te weinig
over mensen. Terwijl er geen
andere sector is die zoveel
betekenis kan geven”

Welke tip wilt u meegeven aan bestuurders in Zorg en Welzijn?
“Zorgbestuurders hebben het vaak veel
te druk, waardoor er geen tijd is om buiten de deur te kijken. En als je het al zo
druk hebt, zit je er niet op te wachten om
een proces dat al 25 jaar zo loopt, ter discussie te stellen. Toch wil ik bestuurders
adviseren het wél te doen. Cliënten en
patiënten veranderen en worden veeleisender, daar valt veel winst te halen door
anders te kijken en werken. Het boek van
Fred Lee (‘Als Disney de baas was in uw
ziekenhuis’, red.) kan ik van harte aanbevelen. En ga commerciëler denken.
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Sta er als zorgbestuurder voor open
om verbeteringen op het gebied van
hospitality te onderzoeken en om, vanuit
oprechte verbinding, aan de slag te gaan
met het geluk en welbevinden van medewerkers.”

voor. Mijn eigen gelukschilderij heb ik
altijd voor ogen en stel ik iedere vijf jaar
bij. Ook voor mijn relatie en privéleven. Ik
wil doen wat ik ooit gepland had te doen.
Daar gaat het leven om.”

Hoe gelukkig bent u zelf eigenlijk?

Over Bob Hutten
Bob Hutten is ondernemer en directeur/
eigenaar van cateraar Hutten (1700 medewerkers). In 2016 werd Hutten verkozen
tot beste werkgever in de branche. De
Verspillingsfabriek (deverspillingsfabriek.nl)
is een van zijn initiatieven en richt zich op het
voorkomen van het verspillen van voedsel
én talent.

“Ik kan elke dag bezig zijn met mijn
talenten, met wat ik denk dat ik het beste
kan. De ruimte daarvoor hebben, dát vind
ik geluk. Tegelijkertijd voel ik soms onrust
omdat ik met zoveel verschillende dingen
bezig ben. Ik wil bijvoorbeeld de beste
worden tegen verspilling in de wereld.
Het vechten tegen oude systemen vraagt
iets van mij, maar daar koos ik wel zelf

COLUMN

Samenwerken
moet je doen!
Verderop in deze InVorm leest u een artikel over het SectorplanPlus en de
regionale samenwerking die daarbij nodig is. Dat het verstandig is om gezamenlijk knelpunten aan te pakken, is niet meer dan logisch. Maar waarom
blijkt het in de praktijk dan soms zo moeilijk?
De afgelopen decennia heb ik tijdens mijn
werk met uiteenlopende sectoren te maken gehad. Bijna altijd speelde daarbij het
bevorderen van onderlinge samenwerking
op het gebied van personele vraagstukken
een belangrijke rol. Het ging bijvoorbeeld
om het sluiten van overeenkomsten tussen bedrijven om via ‘collegiale uitlening’
pieken en dalen op te vangen. Maar soms
was ik ook betrokken bij complexe ‘strategische allianties’ in een regio of sector.
Een mooi voorbeeld daarvan is nog steeds
de samenwerking die midden jaren ‘90
in de regio Zuidoost-Brabant ontstond.
Het is nu bijna niet meer voor te stellen,
maar in die periode verkeerde de regio
in een diepe crisis door grote problemen
bij diverse technische productiebedrijven (zoals vrachtwagenfabrikant DAF).
Toen de nood echt aan de man kwam,
bleken plotseling alle betrokken partijen,
zoals vakbonden, toeleveringsbedrijven,
gemeenten en overheidsinstanties, bereid
over hun eigen schaduw heen te springen
en hun schouders te zetten onder een
gezamenlijk actieplan. Van de energie en
het elan die toen ontstonden, heeft de
regio nog jarenlang kunnen profiteren.
Misschien is toen ook wel de basis gelegd
voor de enorme positieve ontwikkeling die
de regio daarna heeft doorgemaakt.
Gelukkig wordt er in Zorg en Welzijn ook
veel samengewerkt. Maar soms denk
ik wel eens dat de samenwerking in
sectoren zoals de bouw, de metaal of de
logistiek gemakkelijker tot stand komt. Zeker als het gaat om onderwerpen waarbij
het (wederzijds) profijt duidelijk aanwezig
is, wordt in deze commerciële sectoren
vaak sneller en voortvarender gereageerd.
Een duidelijk aanwijsbare reden daarvoor
is moeilijk te geven. Het zou bijvoorbeeld

kunnen dat deze bedrijven, meer dan
zorg- en welzijnsorganisaties, kosten gedreven zijn en daardoor eerder neigen de
(financiële) voordelen van samenwerking
te zien en omarmen.
Los van deze bespiegelingen is het
inmiddels wel duidelijk dat de personele
tekorten in de sector zorg en welzijn een
bedreiging vormen voor de gehele sector.
Hierbij kan alleen nauwe samenwerking
een oplossing bieden. Geen enkele organisatie kan dit probleem alleen oplossen.
Om meer en beter opgeleide mensen te
vinden, vissen alle organisaties in dezelfde
vijver. Om die vijver groter te maken, is
de inzet van alle partijen nodig. Gelukkig
komt die samenwerking inmiddels al
behoorlijk op gang. Op landelijk niveau
hebben werkgevers en werknemersorganisaties (ook de FNV!) elkaar in goed
overleg gevonden en zich geschaard
achter de bestuurlijke doelstellingen in de
Arbeidsmarktagenda 2023. En inmiddels
komt ook de samenwerking in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten goed op
gang. Hopelijk ontstaat er daarmee, net
zoals in de jaren ’90, in Zuidoost Brabant
de energie en het elan die de zorgsector
nog jarenlang profijt zal brengen.
Een paar jaar geleden was de term ‘fatsoen moet je doen’ in zwang. De achtergrond daarvan was dat het je maatschappelijke plicht is je fatsoenlijk te gedragen.
En het mooie is dat als reactie op fatsoenlijk gedrag de ander zich ook fatsoenlijk
gaat gedragen! Je wordt er samen beter
van. Eigenlijk is het met samenwerken
precies zo. Samenwerken moet je doen!
Piet Verrijt
directeur/bestuurder Transvorm
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Er wordt nog gezocht naar een voorzitter
van de uiteindelijk driehoofdige raad. De
voorzitter van de raad van bestuur wordt
extern geworven. Archipel hoopt deze
op korte termijn te kunnen benoemen.
Burnett is aangesteld als lid raad van bestuur a.i. tot eind 2018. De werving voor
het derde lid start begin 2018.

Koninklijke onderscheiding en afscheid
Zorggroep DOH voor Maarten Klomp
Maarten Klomp nam begin oktober
2017 afscheid als medisch directeur van
Zorggroep De Ondernemende Huisarts
(DOH). Hij is sinds 1987 huisarts bij
gezondheidscentrum Achtse Barrier, dat
onderdeel van DOH is.
Klomp, nog steeds praktiserend huisarts
in gezondheidscentrum Achtse Barrier,
heeft als innovator en bestuurder een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de eerstelijnszorg in
de regio Eindhoven. Ook was hij nauw
betrokken bij de totstandkoming van
het Bestuurlijk Akkoord Eerste lijn dat
het ministerie van VWS sloot met de
Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland. Verder bekleedt
Klomp een aantal bestuurlijke functies
in de gezondheidssector. Collega’s en
mede-bestuurders noemden Maarten
Klomp bij zijn afscheid ‘een beminnelijk,
betrokken en doortastend persoon’.

Monique Hertogs

Lisette Burnett

Zorggroep Archipel benoemt nieuwe raad
van bestuur
Zorggroep Archipel in Eindhoven heeft
sinds 1 november 2017 een nieuwe raad
van bestuur. Vertrekkend bestuurder
Anton Metske droeg het stokje over aan
Monique Hertogs en Lisette Burnett (a.i.).
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Het vertrek van Metske was voor de raad
van toezicht van Archipel aanleiding
om na te denken over de toekomstige
bestuursstructuur. Er is onder meer besloten om over te gaan op een collegiale
driehoofdige raad van bestuur. Ook werd
besloten om de huidige topstructuur
terug te brengen tot één laag. Zelfsturende teams en het bestuur komen dicht bij
elkaar te staan.
De nieuwe raad van bestuur gaat zich
richten op het consolideren en verder
uitbouwen van de aandachtsgebieden
cliënt en medewerker in regie.

Chantal Beks benoemd als bestuurder bij
De Wever
Chantal Beks is door de raad van toezicht
van ouderenzorgorganisatie De Wever
in Tilburg aangesteld als lid van de raad
van bestuur. Beks zal op 1 februari 2018
beginnen in haar nieuwe functie. Vanaf
dat moment vormt ze samen met Willem
Kieboom de raad van bestuur van De
Wever. Het nieuwe bestuurslid is op dit
moment nog directeur-bestuurder van
Archipel Thuis BV en directeur bedrijfsvoering bij de Archipel Zorggroep in
Eindhoven.

Tom van Mierlo lid raad van
bestuur Reinier van Arkel
Tom van Mierlo volgt per 1 januari 2018
Marie-Louise van der Kruis op als lid
van de raad van bestuur van de Reinier
van Arkel groep. Psychiater en directeur
behandeling Van Mierlo is sinds 1998
werkzaam bij GGz Breburg. Daarnaast
is hij initiatiefnemer en voorzitter van
de landelijke stichting HIC (High Intensive Care), houdt hij zich bezig met de
ontwikkeling van ART, Actief herstel in de
Triade en is hij voorzitter van het CCAF,
dat teams certificeert die modelgetrouwe zorg bieden aan mensen met ernstige
psychiatrische problemen. De komende
tijd rondt hij zijn werkzaamheden voor
GGz Breburg af en bereidt zich voor op
zijn overstap naar de Reinier van Arkel
groep.
Tom van Mierlo: “Reinier van Arkel bestaat dit jaar 575 jaar. Ik kijk ernaar uit om
samen met mijn collega Eddy van Doorn
en alle medewerkers van Reinier van
Arkel, Ypse en Maatschappelijke Opvang
regio ’s-Hertogenbosch verder te bouwen
aan een mooie toekomst. Een belangrijke
pijler voor mij is mensen te helpen bij
hun herstel, liefst in hun eigen omgeving
en samen met ervaringsdeskundigen en
familie. Samenwerking met huisartsen,
gemeente en politie is hierbij essentieel.
Het A-59 initiatief, een samenwerkingsverband van vijf Brabantse GGz-instellingen - waar zowel Reinier van Arkel als
GGZ Breburg deel van uitmaken - gaat
ons helpen om de krachten te verenigen
en nieuwe ontwikkelingen met elkaar te
delen. Samen werken aan innovatieve
zorg, dat is een mooie uitdaging.”
“Ik ben erg verheugd met de komst van
Tom van Mierlo als inhoudelijk bestuurder,” geeft Eddy van Doorn, bestuursvoor-
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zitter van Reinier van Arkel groep, aan.
“Met zijn visie, kennis en ervaring verwachten wij een extra kwaliteitsimpuls
te kunnen geven aan onze organisatie en
zijn we nog beter in staat om adequaat
in te spelen op vraagstukken rondom
complexe ggz en veiligheid in ’s-Hertogenbosch en omstreken.”
Ariëtte van Reekum, raad van bestuur
GGz Breburg: “We gaan de inhoudelijke
expertise, gedrevenheid en het enthousiasme van Tom van Mierlo erg missen. We
zijn echter ook blij dat de banden tussen
Reinier van Arkel en GGz Breburg door
zijn aantreden bij Reinier van Arkel verder
versterkt worden. We wensen Tom heel
veel succes in zijn nieuwe functie.”

Patrick Knapen treedt terug als bestuurder
GGZ WNB
Patrick Knapen, bestuurder van GGZ
Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB), is
per 1 oktober 2017 teruggetreden als
statutair bestuurder. Vanwege gezondheidsredenen deed hij een stap terug,
maar hij blijft werkzaam bij GGZ WNB.
De ruimte die nodig is voor zijn herstel
is niet te combineren met de druk en
de eindverantwoordelijkheden van zijn
functie, zo laat de raad van toezicht
weten. Knapen zal de komende maanden
in het kader van continuïteit en overdracht wel deel blijven uitmaken van de
bestuursraad, geleid door bestuurder
Ineke Strijp. Knapen is sinds november
2010 lid van de raad van bestuur van
GGZ WNB.

Peter Staal nieuw lid raad van
commissarissen DeSeizoenen
Sinds 15 september 2017 versterkt Peter
Staal de raad van commissarissen van
zorgorganisatie DeSeizoenen. Staal is
antroposofisch huisarts in Tilburg en
heeft ruime bestuurlijke ervaring bij bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van
Antroposofische Zorgaanbieders.
Peter Staal versterkt als vierde persoon
de raad die verder bestaat uit voorzitter
Andreas Reigersman, Hans de Goeij en Ellen Maat. Hij volgt Bob Witsenburg op die
eind vorig jaar vertrok. Met Staal heeft
DeSeizoenen opnieuw een commissaris
met als specifiek aandachtsgebied het
ontwikkelen en borgen van de zorginhoudelijke kwaliteit en het medisch beleid
vanuit de antroposofische identiteit van
de organisatie.
Wim Corsten nieuwe bestuursvoorzitter
De Zorggroep
De raad van toezicht van het Limburgse
De Zorggroep heeft Wim Corsten benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter.
Hij is sinds 1 september 2017 gestart en
zal deze functie naar verwachting zes tot
negen maanden vervullen.
Wim Corsten heeft meer dan 30 jaar
bestuurlijke ervaring in de zorgsector. Zo
was hij gedurende de laatste 11 jaar van
zijn bestuurlijke loopbaan werkzaam als
voorzitter van de raad van bestuur van
zorgorganisatie Thebe. De afgelopen vijf
jaar bleef hij bij de zorg betrokken door
adviesopdrachten in de zorgsector en
door toezichthoudende functies, onder
andere als voorzitter van de raad van
toezicht van GGZ Oost-Brabant.

Marten Kroese in raad van bestuur MMC
Marten Kroese is sinds 1 oktober 2017
toegetreden tot de raad van bestuur
van het Máxima Medisch Centrum in
Veldhoven en Eindhoven. Hij vormt het
bestuur samen met voorzitter Jan Harm
Zwaveling en bestuurder Christianne
Lennards. Kroese was hiervoor bestuurder bij GGZ-instelling Vincent van Gogh
in Venray.
De nieuwe bestuurder volgt Gerard van
Berlo op, die op 1 augustus 2017 afscheid
nam van MMC. Marten Kroese: “In mijn
kennismaking heb ik MMC leren kennen
als een ziekenhuis met uiterst betrokken
mensen, waarin gezondheid nu én in de
toekomst centraal staat. Ik ben er trots
op hiervan nu deel uit te maken.”
Guus van Montfort, voorzitter raad van
toezicht: “Ik ben zeer verheugd met de
komst van Marten Kroese. MMC is continu bezig de (ziekenhuis)zorg te innoveren
en daarmee de kwaliteit te verbeteren.
Gezien de achtergrond van Marten en
zijn brede bestuurlijke ervaring kan hij
daar een wezenlijke bijdrage aan leveren.”
Marten Kroese heeft een uitgebreide
staat van dienst in zowel bedrijfsleven als
zorgsector. Hij is actief als toezichthouder in de zorg; hij is nu voorzitter raad
van toezicht van Zorggroep Elde in Boxtel
en lid raad van toezicht bij RIBW Brabant
in Tilburg.

Een actueel overzicht van Personalia
vindt u op transvormnieuwsinkaart.nl
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Maak gebruik van het
Transvorm Loopbaan
Portal (TLP)
Wat heeft het Transvorm Loopbaan Portal (TLP) te bieden?
Met de tools op de website houden medewerkers zelf de
regie over hun loopbaan. Helemaal passend bij de slogan
‘Maak werk van jezelf!’. Speerpunten zijn mobiliteit en
inzetbaarheid. Het portal is voor iedereen toegankelijk.
Het programma biedt routes passend bij ieders niveau.
Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties maken kosteloos
gebruik van de loopbaanomgeving.

TLP is voor de medewerkers die...
• actief met hun loopbaan bezig willen zijn;
• boventallig worden;
• qua werk(omgeving) veranderen;
• interesse hebben in hun inzetbaarheid;
• willen weten waar ze staan, bijvoorbeeld ter voorbereiding
op een jaargesprek.

Eelloo (voorheen MeursHRM) ontwikkelde het portal in opdracht van Transvorm.

