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Van de ondervraagde opleiders en managers vindt
bijna de helft dat hun toekomstige zorg- en welzijnmedewerkers onvoldoende worden voorbereid
op de toegenomen focus op zelforganisatie binnen
organisaties. Dit blijkt uit een onderzoek onder meer dan 40
opleiders en leidinggevenden van zorg– en welzijnorganisaties
in het eerste kwartaal van 2016.
1 op de 10: wel voldoende aandacht
Slechts 1 op de 10 van de ondervraagde opleiders en managers (hierna respondenten genoemd) geeft aan dat het onderwijs, HBO en MBO, toekomstige medewerkers voldoende
voorbereidt op de recent geïntroduceerde zelforganisatie
binnen de organisatie. Zelforganisatie is daarbij gedefinieerd
als de toenemende verantwoordelijkheid op teamniveau voor
het eindresultaat. Van de overige 90 procent van de respondenten is meer dan de helft het zelfs (zeer) oneens met deze
stelling. De overige respondenten geven hier een neutraal
>> zie verder pag. 2

antwoord op.

van de ondervraagde opleiders en
managers vindt toekomstige zorgmedewerkers onvoldoende voorbereid
op zelforganisatie

“

Binnen organisaties wordt zelfsturing
van teams geïmplementeerd. Ik vermoed dat het onderwijs hier niet op in
speelt - Thuiszorg

Eén van de doelstellingen van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt (zie www.zorgzijnwerkt.nl) is het verbeteren van de regionale aansluiting
onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Dit onderzoek over de knelpunten, zelforganisatie en digitale vaardigheden, levert inspiratie op
voor nieuwe acties en het voortzetten van bestaande activiteiten. Wij organiseren onder andere bijeenkomsten/meeloopdagen, voeren onderzoek uit en bieden platformondersteuning.

”

>> Vervolg van pag. 1

I n het kort

Zelforganisatie = ‘hot item’
De respondenten geven aan dat zelforganisatie inderdaad, zoals frequent in het nieuws is geko-

Het onderzoek heeft plaats-

men, ook binnen hun eigen organisatie in belang is toegenomen (98 procent). En mogelijk nog

gevonden in het eerste kwar-

belangrijker, 95 procent van de respondenten verwacht dat zelforganisatie aan belang toeneemt

taal van 2016 via een digitale

in de toekomst.

vragenlijst. Om deelname te
promoten, is een grote taart verloot

Interne transitie is nog gaande

onder de deelnemers.

Hoewel het belang van zelforganisatie bijna unaniem wordt onderkend, is de transitie op dit
moment nog gaande. Slechts 10 procent van de respondenten geeft aan dat hun zorg– en welzijnsmedewerkers al voldoende gewend zijn aan het werken volgens deze methodiek. Zo’n 30
procent geeft een neutrale reactie en meer dan 60 procent van de respondenten geeft aan dat
de huidige zorgmedewerkers nog niet gewend zijn aan het werken volgens zelforganisatie. Het is
de respondenten veelal nog onbekend of de introductie naar zelforganisatie al een kwaliteitsverbetering heeft opgeleverd. De transitie naar een organisatie met een grotere verantwoordelijkheid lager in de organisatie zal een aandachtspunt zijn bij het vormgeven van het onderwijs.

- Gehandicaptenzorg

medewerkers, veelal opleiders en managers (hierna respondenten genoemd),
deelgenomen aan het onderzoek. 43
Respondenten hebben alle vragen beantwoord. De vragen zijn ruimschoots
voorzien van een kwalitatieve toelich-

“ Meer aandacht besteden
aan zelfkennis, teamrol,
en eigen rol

Respondenten In totaal hebben 47

ting.
Doel Eén van de doelstellingen van het
onderzoek is om te kijken of werkgevers
nu minder knelpunten ondervinden dan

”

5 jaar geleden.
Thema’s De behandelde thema’s zijn:
1.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; mate van knelpunten, type
knelpunten, gevolgen (0-meting
eind 2010)







Branche VVT (44 procent), GZ (19 procent), GGZ (14 procent). Veel grote (en

tijk, zeker als het onderwijs om feedback uit de praktijk gevraagd

kleine) zorg- en welzijnorganisaties zijn

heeft.” - GGZ

vertegenwoordigd binnen het onder-

“Curriculum tweejaarlijks aanpassen aan de praktijk door een soort stuurgroep uit de praktijk.

zoek.

Docenten stage laten lopen in de praktijk of docenten les laten geven, die zelf nog in de prak-

Functie Bijna 60 procent van de respon-

tijk werkzaam zijn. Gezamenlijke opleidingen aanbieden (werkgever + onderwijs).” - VVT

denten heeft een functie gerelateerd

“Studenten worden volgepompt met theorie, niet geheel onbelangrijk natuurlijk, maar per-

aan opleidingen, zoals opleidingsadviseur, praktijkopleider en stagecoördinator. De anderen hebben een managementfunctie of P&O-functie.

“Ieder kwartaal contact met stagebegeleider over voortgang. Te weinig contact, te weinig
flexibiliteit leidt tot irritatie. Zeker daar het begeleiden veel tijd kost.” - Gezondheidscentra

Verschillen met 2010 Ten opzichte van

A Cen
CE
S Swerkveld.
A B I L I T Y2) Persoonlijker naar de
“1) Betere afstemmingsafspraken tussen de school
het

2010 is er een ondervertegenwoordiging

organisaties toe. 3) Concrete afspraken over de wensen en afstemming.” - Thuiszorg



ICT/digitale vaardigheden

gen kunnen duidelijker zijn in wat zij doen met signalen uit de prak-

Jeugdzorg



Zelforganisatie binnen organisaties

3.
“Kennis over GGZ eerder opnemen in curriculum. Onderwijsinstellin-

NETW OR
K IN G
soonlijke ontwikkeling en weten waar je eigen pijnpunten
zitten
is zeker zo belangrijk.” -



2.

“Naar mijn idee moet de lat wat hoger gelegd worden. Vanaf de start van de opleiding de

van de branches Ziekenhuis en Kinderopvang. Ook het aantal respondenten
ligt lager, met 66 respondenten in 2010.

student aanleren zelf de regie voor het eigen leerproces te pakken. Samenwerking tussen

Beide verschillen worden veroorzaakt

student, opleidingsinstituut en werkveld is hierbij van groot belang.” - VVT

doordat dit jaar met name de leden van
werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

Oplossingsrichtingen van werkgevers om de knelpunten bij de afstemming onderwijs en arbeidsmarkt op te lossen. Een korte Excelrapportage is beschikbaar via m.rosenbrand@zorgzijnwerkt.nl.

zijn benaderd om deel te nemen, terwijl
in 2010 breder is uitgenodigd.
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Aansluiting onderw ijs:
geen verschil met 2010
Ten opzichte van 2010 ervaren de ondervraagde opleiders en leidinggevenden geen
verbetering bij de afstemming met het onderwijs. Dit ondanks de toegenomen moeite van het
onderwijs dat door een aantal werkgevers wel specifiek wordt genoemd en gewaardeerd.
Evenveel knelpunten; overleg gewaardeerd
Eén van de achterliggende redenen voor deze analyse
is het onderzoeken van de aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt vanuit het oogpunt van zorg- en welzijnswerkgevers. De afgelopen jaren is ook vanuit
werkgevers zelf geïnvesteerd in een betere afstemming met het onderwijs, denk aan door werkgevers
zelf georganiseerde en gefaciliteerde overleggen over
stageproblematiek, uitval of de praktijkopleiding.
Maar helaas, deze investering blijkt (nog) geen duidelijke verbetering op te leveren (zie figuur 1). Of zoals
een respondent uit de Gehandicaptenzorg het zegt:
“Andersom maakt onderwijs ook een omslag. Daar
wordt hard aan gewerkt. Ik zie ook dat onderwijs afwisselend moeite doet om het werkveld te informeren,
en andere keren gaan ze full speed zelf vooruit en worden veranderingen zonder overleg doorgevoerd.” Of
over de pogingen om het onderwijs meer regionaal te
stroomlijnen, wordt aangegeven door een respondent: “Er worden wel steeds meer pogingen ondernomen om de opleidingen op hoofdlijnen te stroomlijnen
en alleen op (regionale) accenten te verschillen. Dat is
een positieve ontwikkeling. ... (Welzijn).“
Type knelpunten en gevolgen ongewijzigd
Het type knelpunt is ook ongewijzigd; met een focus
op beperkte vakkennis, zowel bij de afgestudeerde als
bij het onderwijs zelf (zie figuur 2). Ook de organisatie
van het onderwijs en de (werk-)houding de afgestudeerden zijn knelpunten. Hierdoor is het moeilijker
om geschikt personeel te vinden en de gesignaleerde
knelpunten leiden tot irritatie op de werkvloer (zie
figuur 3). De oplossingsrichtingen worden onder andere gezocht in het anders inrichten van de opleiding,
meer overleg, betere selectie vooraf en docenten beter kennis te laten nemen van actuele ontwikkelingen
in de praktijk (zie pagina 2).
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ICT/techniek: scholingsbehoefte vooral bij eigen medewerkers?
De scholingsbehoefte van werkgevers op het gebied
van ICT en techniek lijkt vooral intern bij de eigen
medewerkers te liggen en niet extern.
Op één na, geven alle respondenten aan dat een duidelijk
aandeel van hun werknemers onvoldoende beschikt over de
juiste technische en digitale vaardigheden passend bij hun
functie. Meestal zien ze leerpunten bij 20 tot 40 procent van
hun medewerkers. Dit is vooral belangrijk omdat 90 procent
van de respondenten tegelijkertijd aangeeft dat nu ICT en
techniek meer ingezet wordt dan vijf jaar geleden. Naast het
Elektronisch Cliëntendossier en de reguliere applicaties, worden bijvoorbeeld ook genoemd: Zora (zorgrobot),
Braintrainer (zie www.bpt.nl), Leermanagementsystemen, beeldhorloge en het gebruik van IPads en
smartphones in de wijk. Hoewel werkgevers aangeven
dat een tekort aan kennis bij alle functiekwalificatieniveaus van HBO tot MBO niveau 1 kan voorkomen,
worden niveaus 1 tot en met 3 vaker genoemd. Dit
kan overigens ook worden veroorzaakt door de oververtegenwoordiging van de VVT onder de respondenten.

zorginhoudelijke kennis in de specifieke branche van de werkgever en de gewenste werkhouding. Digitale en technische
vaardigheden lijken niet of minder te worden gemist door
werkgevers. Zo worden digitale/technische vaardigheden
door geen enkele respondent specifiek genoemd bij de toelichting van de knelpunten en reageren respondenten positief
tot neutraal op stellingen over de tijd en moeite die het onderwijs spendeert om digitale en technische vaardigheden
aan te leren (zie onderstaande figuur). Hierbij zijn werkgevers
wel positiever over het HBO dan het MBO. Maar zoals een
respondent het aangeeft “Over het algemeen beschikken
afgestudeerden over voldoende digitale kennis.”

De toekomstige beroepsbeoefenaren missen vooral
Wat nu? De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn dat er nog steeds knelpunten zijn en dat het onderwijs te weinig aandacht
besteedt aan zelforganisatie bij werkgevers. Onze acties zijn andere:
 Gezien de positieve effect en het blijvende belang van overleg tussen werkgevers en het onderwijs blijft werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt (ZZW) dit overleg ondersteunen.
 In het najaar vindt een onderzoek plaats door ZZW naar welke manier zelforganisatie aandacht krijgt binnen het onderwijs.
 Meeloopdagen voor docenten en praktijkopleiders worden jaarlijks door ZZW georganiseerd.





“Feitelijk vragen we vaak meer dan dat kan worden geboden” - Gehandicaptenzorg
“Aanbod is beperkt, bv geen ‘kopklas’ mbo 3 naar mbo 4 MMZ” - GGZ
“Er gaat veel tijd zitten in de begeleiding van jong gediplomeerden. Vaak zijn ze onvoorbereid op het werken in een
team, nemen ze lopende zorgprocessen over zonder zich af te vragen of dit strookt met de manier waarop zij het
hebben geleerd op school. Op deze manier kunnen zij hun kennis niet inzetten/delen en dat komt de kwaliteit niet
ten goede.” - VVT



“BBL afschaffen behalve voor de specifieke doelgroepen (gedragsproblemen) waar er een tekort aan goede medewerkers is. Daarop ook selecteren” Gehandicaptenzorg



“Een groot deel van de problematiek wordt veroorzaakt door de sterk wisselende arbeidsmarkt en de niet flexibele en dus niet aansluitende onderwijsmogelijkheden die nodig zijn om op de wisselende arbeidsmarkt te kunne inspelen.” - Ziekenhuis




“Taal of andere problemen worden nogal verdoezeld. School wil een diploma zien, vraagt soms daarin onze medewerking...” - VVT
“Er mist een wil/wens/verantwoordelijkheidsgevoel bij medewerkers om zelf te bekijken wat hun bijdrage aan de organisatie kan zijn. Dit is natuurlijk
niet bij alle medewerkers het geval.” - Kinderopvang

Opmerkingen van werkgevers ter inspiratie. Een korte Excelrapportage is beschikbaar via m.rosenbrand@zorgzijnwerkt.nl.
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