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Over ZorgZijn Werkt

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt zet zich in voor 

branche overstijgende arbeidsmarktvraagstukken 

in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg 

Noord. Hierbij richten we ons op instroom en behoud 

van personeel en imago met als doel voldoende 

gekwalificeerd personeel voor nu en in de toekomst.

We staan voor een sterk regionaal netwerk gericht 

op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen we 

met werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere 

stakeholders. Landelijke trends vertalen we naar 

regionale impact en we organiseren het netwerk hier 

omheen. Zo kunnen we snel schakelen om regionale 

uitdagingen op te pakken.
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ZorgZijn Werkt

Waarom samenwerken aan 
duurzame inzetbaarheid? 
De komende jaren worden er steeds meer tekorten verwacht op de 

arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Door nu te investeren in duurzame 

inzetbaarheid wordt duurzaam behoud van werknemers gestimuleerd. Door 

samen te werken en kennis en informatie met elkaar te delen, komen we 

samen verder. In de periode 2018-2019 hebben zeven werkgevers in de 

regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord daarom gezamenlijk gewerkt 

aan dit thema in het project ‘Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid’.

Pilots en kennisdeling
In dit project is regionaal gewerkt aan verschillende pilots, gericht op het 

versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in zorg en 

welzijn. Met deze publicatie delen wij graag de inhoud van de opgezette 

pilots en opgedane ervaringen met u. 

Zowel het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en 

regionale kennisdeling zijn belangrijke speerpunten voor ZorgZijn Werkt. 

De pilotbeschrijvingen zijn verdeeld over drie centrale thema’s, die sterk van 

invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers:

•	 Thema	1:	Versterken	van	de	vitaliteit	van	medewerkers

•	 Thema	2:	Omgaan	met	de	stijgende	agressie	in	het	werk

•	 Thema	3:	Omgaan	met	hoge	werkdruk-	en	stress

Samen verder werken aan duurzame inzetbaarheid
Met dit project heeft ZorgZijn Werkt haar eerste ervaring opgedaan met het 

opzetten en uitvoeren van een regionaal project, gefinancierd vanuit het 

Europees Sociaal Fonds (ESF). We kijken terug op een succesvol project. 

En:	we	ga	ermee	verder.	Voor	de	periode	2019-2021	ligt	op	het	moment	

van	schrijven	een	aanvraag	bij	het	ministerie	voor	een	nieuw	project.	Ook	

hierover leest u meer in deze uitgave.

Zonder jullie, geen project en geen inhoud
We bedanken hierbij graag alle werkgevers die mee hebben gewerkt aan 

dit project: Careyn, Directzorg, Florence, Parnassia Groep, Saffier, Woej en 

WZH.	Ook	gaat	onze	dank	uit	naar	CNV	Zorg	&	Welzijn,	voor	het	gezamenlijk	

optrekken in de ESF-subsidie aanvraag voor dit project.

Zonder jullie inzet was dit project niet mogelijk geweest.
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Geleerde lessen en tips om 
mee aan de slag te gaan
In het project zijn veel verschillende pilots uitgevoerd, die een aantal algemene 
inzichten opleverden. Hieronder de belangrijkste tips die te halen zijn uit dit project.

Tips voor een succesvolle activiteit

Een praktische aanpak werkt goed, zeker als de werknemer na de activiteit zelf een 
direct effect merkt (voelt zich direct geholpen, of kan er zelf meteen mee aan de slag).

Te weinig tijd en hoge werkdruk zijn de belangrijkste redenen om niet mee te doen 
aan een project gericht op het investeren in jezelf.

Het vraagt tijd en energie om mensen enthousiast te maken voor duurzame 
inzetbaarheid. Maar eenmaal over de streep blijkt dat mensen vaak bereid zijn om aan 
zichzelf te werken én enthousiast zijn na afloop.

Bij coachingsgesprekken is flexibiliteit in de agenda van de coach belangrijk. Een te 
lange tijd tussen het maken van een afspraak en de afspraak zelf kan ervoor zorgen 
dat iemand afhaakt.

Voorbereiding voor een activiteit (bijvoorbeeld een training of cursus) kan en gebeurt 
steeds vaker digitaal.

De termen ‘55+’ of ‘ouderen’ kunnen je beleid of activiteit een negatieve ondertoon 
geven.

Onderstreep het vrijblijvende en toekomstgerichte element van de activiteit. Weet 
een werknemer daarbij te verleiden om in zichzelf te investeren met een activiteit die 
deze persoon écht verder helpt.

De inzet van een acteur om te leren omgaan met (onwenselijk) gedrag wordt erg 
positief ervaren.

Houd bij de activiteit rekening met de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dat 
maakt de activiteit relevant.

Betrek de werknemers zelf bij het opzetten en inrichten van het beleid en de 
activiteiten. Dit zorgt voor een goede aansluiting tussen de verschillende behoeftes en 
ideeën over duurzame inzetbaarheid.
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Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Het bedrijfsplan van Parnassia Groep ‘Merkbaar 
beter 2017-2019’ heeft als vijfde speerpunt: een 
gezond, positief en uitdagend werkklimaat - elke 
collega	telt.	Vanuit	dit	speerpunt	zetten	wij	o.a.	in	op	
de volgende aspecten:
•	 Omgaan	met	werkdruk	en	voorkomen	van	

uitval door psychische oorzaken.
•	 Meer	veiligheid	door	minder	agressie.
•	 Betere,	intensievere	en	consequentere	

ziekteverzuimbegeleiding.
•	 Een	inspirerende	werkomgeving.
De focus van de pilot is de implementatie van Kees 
Kouwenhoven’ s gedachtengoed ‘de zeven bronnen 
van arbeidsvreugde’ binnen Parnassia Groep. Dit 
helpt ons door enerzijds de werkdruk aan te pakken 
en anderzijds de belastbaarheid van medewerkers 
te vergroten. 

De bronnen van arbeidsvreugde focussen op welke 
invloed iemand zelf heeft op het werkplezier en waar 
hij of zij energie van krijgt. Naast de bewustwording 
worden op zowel individueel niveau als op 
teamniveau acties geformuleerd en uitgevoerd om 
het werkplezier naar een hoger niveau te brengen. 
Werkplezier is voor ons een belangrijke factor om 
duurzame inzetbaarheid te bewerkstelligen.

Doel pilot
De werkomstandigheden binnen de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) vragen veel van de 
medewerkers. De vele veranderingen en de 

administratieve lasten zijn daar een kleine greep van. 
Wanneer een medewerker zich alléén laat leiden 
door deze externe omstandigheden, dan zal de 
ervaren werkdruk alleen maar toenemen, zo is onze 
overtuiging. Wij wensen alle medewerkers toe dat zij 
met veel plezier hun werk kunnen verrichten.

I
my job

Zeven bronnen 
van arbeidsvreugde  
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De zeven bronnen van arbeidsvreugde geven de 
organisatie en onze medewerkers de mogelijkheid 
om weer méér grip te krijgen op het werkplezier 
én dit naar een hoger plan te brengen. Plezierig 
werken zal tevens positieve effecten hebben 
op bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, 
klantbenadering en samenwerking met collega’s.

De basis van het gedachtengoed zijn ‘de principes 
van arbeidsvreugde’. De volgende vijf principes 
leveren een significante bijdrage aan werken met 
plezier.
1	 Verbinden	van	het	organisatieperspectief	en	

het individuele perspectief op werk.
2 Uitwisselingsrelatie ontwikkelen: de werkrelatie 

tussen individu en organisatie dient er een te 
zijn van halen en brengen.

3	 Verantwoordelijkheid	nemen.
4 Acties formuleren en uitvoeren op het echte 

werk.
5 Nadruk leggen op kracht, energie en het 

positieve.

Activiteiten en planning
Er zijn verschillende instrumenten voorhanden 
om de principes van de zeven bronnen van 
arbeidsvreugde te implementeren. Wij kiezen ervoor 
om workshops als instrument in te zetten. Deze 
workshops worden aan teams aangeboden. De 
workshop biedt een team het volgende:
•	 Zicht	krijgen	op	hoe	ieder	teamlid	‘werken	

met plezier’ beleeft, ruimte creëren voor 
subjectiviteit.

•	 Als	team	inzage	krijgen	in	hoe	de	bronnen	
worden ervaren, welk belang men eraan hecht 
en waar men meer van zou willen hebben.

•	 Als	team	verantwoordelijkheid	nemen	
voor ‘werken met plezier’ door acties uit te 
zetten om het werkplezier op teamniveau te 
vergroten.

Kees Kouwenhoven, de grondlegger van het 
gedachtengoed, is betrokken bij het proces - om 
daarbij in raad en daad bij te staan.

Deelnemers
Voor	de	uitvoering	van	de	workshops	worden	elf	
medewerkers geschoold tot gecertificeerde trainers. 
Deze trainers worden ingezet binnen de gehele 
organisatie. Parnassia Groep streeft ernaar dat 
alle ruim achtduizend medewerkers de workshop 
gevolgd zullen gaan volgen. Dit willen we realiseren 
in de planperiode van het huidige bedrijfsplan 2017-
2019, en dus ver voorbij de start die nu is gemaakt 
met deze pilot.

Uitgangspunt binnen de implementatie is dat 
ieder bedrijfsonderdeel zijn eigen wijze én tempo 
kan bepalen bij het onder de aandacht brengen 
van de bronnen van arbeidsvreugde en het 
afnemen van de workshops. De projectleider zal 
in dit implementatieproces een verbindende en 
faciliterende rol innemen.
Het enige principe dat een zorgbedrijf (binnen 
Parnassia) heeft op te volgen is dat bestuur, directie 
en managers de eerste groep vormen waar de 
workshop wordt aangeboden. In deze workshop 
zal ruim aandacht worden besteed aan de principes 
van de zeven bronnen. De lijnfunctionarissen 
vertegenwoordigen het organisatieperspectief. 
Het is van belang dat zij de principes van het 
gedachtengoed kunnen (op)volgen.

Ieder team krijgt na afloop een rapport van de 
workshop met daarin opgenomen de resultaten. 
Na zes weken neemt de trainer contact op om te 
informeren naar de stand van zaken rondom de 
actiepunten.

Thema 1 
versterken 

van de
 vitaliteit van 

medewerkers
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Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
We hebben honderd van de geplande 120 
workshops kunnen realiseren in de planperiode van 
het ESF-traject en hebben daarmee circa duizend 
medewerkers kunnen bereiken. Deelname hebben 
we niet verplicht gesteld. Een workshop voor 
teams neemt drie uur in beslag, dat is een kostbare 
tijdsinvestering.	Om	deze	reden	zijn	we	meer	in	
gaan zetten om de workshop onderdeel te laten zijn 
van een team- of beleidsdag. 

Ook	na	het	ESF-traject	zien	we	de	aanmeldingen	
binnenkomen, alleen in een minder tempo dan we 
hadden aangenomen.

Naast de basisworkshop hebben we nu ook ingezet 
op specifieke workshops die een afgeleide zijn van 
de basisworkshop: de workshop plezierige werkdruk 
en de veranderworkshop.

Bovendien	zijn	een	aantal	trainers	nu	geschoold	in	
de zeven bronnen van levensvreugde, een workshop 
die ontwikkeld is voor cliënten. In taal en principes is 
deze workshop verwant aan die van arbeidsvreugde. 
Er is reeds een workshop gegeven aan het platform 
van ervaringsdeskundigen en zij hebben een positief 
advies uitgebracht bij het beschikbaar stellen van 
deze workshop aan cliënten.

Impact op organisatie
De workshops hebben reeds een vaste plek 
gekregen binnen de organisatie en zullen dus een 
vervolg krijgen. We blijven de pilot als project 
benaderen om het een duidelijke plek te geven 
in ons aanbod. Er is nu ook een projectpagina 
waarmee we communiceren naar medewerkers. 
De trainers vormen een projectteam waarbinnen 
we ons aanbod continue willen verbeteren en laten 
aansluiten op thema’s die van belang zijn voor onze 
organisatie.	Zo	willen	wij	de	workshop	‘Veranderen’	
onder de aandacht brengen binnen de lijn van de 

organisatie: veranderingen binnen de organisatie in 
lijn brengen met werkplezier.

Bij	de	workshop	‘Plezierige	Werkdruk’	zien	wij	bij	
collega’s terug dat zij zich meer bewust worden van 
de oorzaken van werkdruk en hoe ze meer in balans 
kunnen komen.

Succesfactoren en geleerde lessen
Formeel is de naam van de workshop ‘De zeven 
bronnen van arbeidsvreugde’. We vonden deze 
titel onvoldoende aansluiten bij organisatiecultuur. 
We hebben dan ook een andere werktitel bedacht: 
‘Werkplezier en goed presteren’. Die titel sluit beter 
aan bij de organisatie. De deelnemers bevestigden 
dat.

Deelname hebben we niet verplicht gesteld. We 
hebben met verschillende communicatie-uitingen 
geprobeerd collega’s enthousiast te maken. 
Enerzijds is het dan lastig om gestelde prognoses 
te realiseren, anderzijds zien we nu dat teams zelf 
een workshop aanvragen op een moment dat het 
voor hen relevant is. Dit genereert meer succes en 
werkplezier.

We hebben pas tussentijds in onze communicatie 
vermeld dat de workshop ook te volgen is als 
onderdeel van een team- of beleidsdag. Het 
integraal aanbieden is aantrekkelijk, vanwege het 
constante tijdgebrek in de zorg.



Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Vanuit	de	ondernemingsraad	(OR)	komt	steeds	
vaker de vraag om specifiek beleid voor senioren-
medewerkers te organiseren. Niet alleen omdat 
de werkdruk hoog is, maar ook vanwege de vele 
veranderingen die soms moeilijk bij te benen zijn. 
Bovendien	moeten	medewerkers	steeds	langer	
doorwerken tot aan hun pensioen. Daarnaast blijkt 
uit onze cijfers dat de kans op langdurige uitval in 
de hogere leeftijdscategorie binnen de organisatie 
hoger is dan in de andere leeftijdscategorieën.

Aanvankelijk was het daarom onze intentie om een 
pilot in te richten alleen op medewerkers van 55 jaar 
of	ouder.	Ongeveer	een	kwart	van	de	medewerkers	
valt in deze leeftijdscategorie. Gaandeweg is samen 
met	de	OR	echter	geconstateerd	dat	duurzame	
inzetbaarheid een aandachtspunt moet zijn voor 
de héle organisatie en haar medewerkers. Iedere 
levensfase heeft zo haar eigen uitdagingen. Daar-
naast	doen	alle	ontwikkelingen	in	de	Verpleeg-	en	
Verzorgingshuizen	en	Thuiszorg	(VVT)	een	beroep	
op het aanpassingsvermogen van de organisatie en 
van de medewerkers.

Om	specifieke	aandacht	te	geven	aan	medewerkers	
wordt nu, in de pilot, een externe deskundige 
ingehuurd die met alle medewerkers een 
gesprek kan voeren in het kader van duurzame 
inzetbaarheid. Doel van het gesprek is het 

creëren van bewustwording bij de medewerker: 
van zijn of haar situatie, inzetbaarheid, de eigen 
verantwoordelijkheid hierin en keuzemogelijkheden. 
De organisatie krijgt een rapportage van de 
deskundige zodat personeelsinstrumenten en het 
beleid hier eventueel op kunnen worden aangepast.

Doel pilot
In eerste instantie is het doel om medewerkers 
bewust te maken van hun eigen regierol. We willen 
dat medewerkers zélf bewust zijn van de keuzes die 
zij kunnen maken. Daarom kiezen we in deze pilot 
voor een individuele aanpak zodat een medewerker 
het specifiek over zijn of haar eigen situatie kan heb-
ben. Dit is op vrijwillige basis met een externe coach 
waardoor de medewerkers het niet als een ‘maatre-
gel’ ervaren. Het moet juist een boost geven om zelf 
met de eigen ontwikkeling aan de slag te gaan.

We zien de pilot als een extra aanzet in het 
bewustwordingsproces. Na de pilot moet het 
ingebed worden in andere personeelsinstrumenten, 
zoals scholing, jaargesprek, verzuimgesprek en 
teamontwikkeling. Het uiteindelijke doel is dat 
medewerkers goed inzetbaar zijn op het werk dat 
zij verrichten. Hierdoor neemt de kwaliteit van 
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Coaching en 
Duurzame 
Inzetbaarheid  

Deze pilot is 
uitgevoerd door:



het werk toe en daarmee de medewerkers- en 
cliënttevredenheid. Dat leidt tot minder verzuim. 

Activiteiten en planning
De pilot start in oktober 2017 en loopt door tot okto-
ber 2018. Het gaat om individuele gesprekken waar 
werknemers	zich	voor	kunnen	aanmelden.	Verder	
worden er periodieke kick-off- en informatiebijeen-
komsten georganiseerd voor grotere groepen.

Deelnemers
Alle werknemers kunnen zich aanmelden. Het gaat 
om	een	eenmalig	gesprek.	Aanmelden	kan	via	P&O,	
de leidinggevende of rechtstreeks bij de coach.

Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
Het inzetten van toekomstcoaches heeft absoluut 
bijgedragen aan het bewustwordingsproces over 
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Ze 
waren erg positief en heeft echt ‘iets’ bij hen in gang 
gezet. We merken dat iedereen hierdoor in bewe-
ging is gekomen. Dat doel is dus zeker behaald. 
We hebben het thema ook verder geïntegreerd in 
onze andere personeelsinstrumenten, zo hebben we 
informatie uit de gesprekken ook toegepast in het 
medewerkersonderzoek.
Helaas is ons doel wat betreft het aantal deelnemers 
niet	behaald.	Ondanks	de	positieve	pers	bleven	de	
aanmeldingen helaas wat achter op de verwachtingen. 

Impact op organisatie
Ondanks	de	positieve	effecten	bij	de	deelnemers,	
hebben we een langere adem nodig. De coaches 
merken dat het toch wat langer duurt dan verwacht 
voordat medewerkers zich aanmelden. We denken 
dat duurzame inzetbaarheid een onderwerp is dat 
steeds weer moet terugkomen op de agenda: de 
kracht van herhalen. We zouden graag een gedrags-
verandering zien bij zowel de medewerkers als de 
organisatie. Naast de inzet van coaches wordt en 
blijft het ingebed in andere personeelsinstrumenten. 

Dit doet we al, maar dat zal in de komende periode 
nog verder moeten worden uitgebreid.
Deelnemers zijn gaan nadenken over hun eigen 
inzetbaarheid. Dat heeft geresulteerd in scholings-
verzoeken, overplaatsingen, stages, gesprekken met 
leidinggevenden en aanvragen op het gebied van 
roosterwijzingen en de omvang van het dienstver-
band.

We merken dat medewerkers in beweging komen. 
Medewerkers pakken meer zelf de regie en dat moet 
gefaciliteerd worden op termijn.

Op	lange	termijn	moet	het	‘normaal’	worden	dat	
inzetbaarheid een thema is waar werknemer en 
werkgever met elkaar over in gesprek zijn en blijven.

Succesfactoren en geleerde lessen
De pilot is heel positief ervaren door de deelnemers, 
het effect van één gesprek is toch heel groot – een 
belangrijke les. Het heeft wel heel veel moeite 
gekost om medewerkers zover te krijgen dat zij zich 
aanmelden. Achteraf gezien hadden we er beter aan 
gedaan als we de medewerkers eerst in verplichte 
groepsbijeenkomsten mee hadden genomen in het 
thema, voordat zij zich op vrijwillige basis konden 
aanmelden voor een individuele sessie.

De inzet van toekomstcoaches is echter heel positief, 
dus dat zouden we zo weer doen.
We hebben nu verplichte informatiebijeenkomsten 
georganiseerd om medewerkers vertrouwd te ma-
ken met de toekomstcoaches en duurzame inzet-
baarheid. Misschien hadden dit twee of drie sessies 
moeten zijn voordat zij de individuele coaching 
konden volgen.

Er hebben zich minder medewerkers aangemeld 
dan verwacht. Daarom hebben we extra workshops 
aangeboden. Gelukkig hebben medewerkers uit alle 
diensten, locaties en functies van de organisatie zich 
aangemeld. Het is dus voor iedereen aansprekend 
en nuttig geweest. Alle functieniveaus zijn bereikt.
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Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Woej is een professionele organisatie voor Sociaal 
Werk	in	Leidschendam-Voorburg.	We	bouwen	
samen met bewoners, netwerkpartners en gemeente 
aan een prettige, veilige, betrokken samenleving 
waarin iedereen participeert. ‘Elkaar kennen, elkaar 
helpen’ is de mission statement van Woej.

We vinden het daarom belangrijk om te weten 
wat er speelt bij onze medewerkers. Als werkgever 
vinden wij het van belang dat medewerkers vanuit 
gelijkwaardigheid en transparantie aan kunnen 
geven wat wel en niet goed gaat binnen de 
organisatie. En hoe de medewerker zich voelt. Zij 
bewegen zich namelijk in een sterk veranderend 
werkveld, waarin veel van hen wordt verwacht. 
Sociaal werkers dienen snel te anticiperen op deze 
gemeentelijke en branchebrede veranderingen. 
Dit alles maakt duurzame inzetbaarheid tot een 
uitdaging.

Werkgever en werknemers die ervoor zorgen dat ze 
fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, 
zijn samen op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Doel pilot
Woej	wil	met	het	traject	‘Toekomstbestendige	
medewerkers’ samenhang brengen in al die 
transities. Wat vraagt duurzame inzetbaarheid 
precies van onze werknemers? 

Het sociaal domein transformeert, dat vraagt 
veel van de organisatie én van de werknemer. 
Medewerkers zijn vakmensen, zijn meesters in 
verbinden, hebben lef en weten van aanpakken. 
Hierin wil Woej hen faciliteren. Medewerkers zijn na 
afloop van het traject productiever en zijn tevreden 
over wat Woej als organisatie voor hen betekent. 
Voor	Woej	is	dit	traject	geslaagd	als	medewerkers	
bewust zijn van het belang van duurzame 
inzetbaarheid, en hier zelf actie in ondernemen. 
Toekomstbestendige	sociaal	werkers	die	met	plezier	
hun werk uitoefenen en hun professionele ruimte 
benutten.

Activiteiten en planning
Woej maakt werk van de gezondheid, betrokkenheid 
en ontwikkeling van medewerkers. Dit traject is 
bedoeld om medewerkers hierbij te helpen. De 
activiteiten zullen zich richten op de volgende 
onderdelen van duurzame inzetbaarheid:
•	 Betrokkenheid	-	Zingeving	in	het	werk	door	

ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, 
vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. 
Betrokken	bij	het	werk,	betrokken	bij	elkaar.

•	 Werkstress	&	Werkplezier	-	Autonomie	in	het	
werk, verbinding met collega’s en ruimte voor 
vakmanschap: cruciale factoren die bijdragen 
aan het bevorderen van werkplezier en het 
verminderen van werkstress.

•	 Deskundigheid	&	Ontwikkeling	-	Inzetbaar	
blijven door meer te leren over de 
veranderingen en decentralisaties in zorg en 
welzijn.
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Deze onderwerpen zullen worden aangeboden in de 
vorm van workshops voor de werknemers van Woej.

Deelnemers
Woej erkent het belang van duurzame inzetbaarheid 
en	laat	al	haar	35	medewerkers	participeren.	
Zowel de sociaal werkers als medewerkers van 
ondersteunende diensten kunnen zich aanmelden 
voor	de	diverse	workshops.	Binnen	het	thema	

‘Deskundigheid	&	Ontwikkeling’	richten	zij	zich	
hoofdzakelijk op de medewerkers van het primaire 
proces.

Thema 1 
versterken 

van de
 vitaliteit van 

medewerkers



Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Binnen	Directzorg	komt	het	regelmatig	voor	dat	
medewerkers uitvallen als gevolg van overbelasting. 
Vaak	melden	deze	medewerkers	zich	pas	ziek	
wanneer het te laat is met als gevolg dat zij dan voor 
langere tijd uitgeschakeld zijn. De oorzaak hiervan 
ligt voornamelijkin een combinatie van werkdruk en 
privéproblemen. 

Ook	komt	voor	dat	medewerkers	een	ongezonde	
levensstijl hebben. Ze bewegen dan te weinig, 
slapen niet goed en hebben na het werk weinig 
energie over. Kortom: ze zijn niet in balans. Uit 
onderzoek is gebleken dat zorgverleners heel goed 
voor anderen kunnen zorgen (daar hebben ze vaak 
ook voor gekozen), maar dat ze zichzelf hierbij 
wegcijferen. Ze vergeten om voor zichzelf te zorgen. 

Zeker in de thuiszorgbranch is er op dit moment 
een tekort aan personeel en het verzuim is aan de 
hoge kant. Als gevolg hiervan  wordt er veel beroep 
gedaan	op	andere	werknemers	om	in	te	vallen.	Veel	
zorgverleners vinden het lastig om nee te zeggen en 
werken dus meer dan dat ze eigenlijk zouden willen. 
Hierdoor is kans op overbelasting – zowel psychisch 
als lichamelijk – groter.

Als pilot gaan we (externe) coaches inzetten om 
medewerkers te helpen bij het vinden van de juiste 
balans	tussen	werk	en	privé.	Op	deze	manier	willen	
we voorkomen dat medewerkers uitvallen door 
overbelasting.

Doel pilot
Het belangrijkste doel van de coachinggesprekken 
is dat medewerkers beter in balans zijn, met plezier 
naar hun werk gaan en zich niet ziek hoeven te 
melden door overbelasting. Daarnaast is het streven 
voor 2017 een gemiddeld verzuimpercentage te 
behalen dat lager is dan 4%.

Activiteiten en planning
De coach gaat samen met een medewerker bekijken 
wat er nodig is om de balans te versterken. Samen 
bepalen ze welke zaken van belang zijn voor de 
medewerker, welke activiteiten energie geven 
en welke energie kosten. De medewerker leert 
symptomen van stress te herkennen en krijgt inzicht 
in zijn of haar gedragspatronen bij het ontstaan 
van	disbalans	en	stress.	Ook	wordt	er	aandacht	
besteed aan kwaliteiten en talenten. Door bewust 
te leven, keuzes te maken en grenzen te stellen, 
komt het energieniveau beter in balans en krijgt de 
medewerker meer tijd en energie om te doen wat hij 
of zij echt belangrijk vindt.
Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit zo’n vijf 
gesprekken. 

Deelnemers
De pilot is gericht op maximaal tien medewerkers. 
In principe komen alle medewerkers in aanmerking 
die problemen ervaren met hun werk-privébalans. 
Een coachingstraject kan ingezet worden na een 
ziekmelding, maar het liefst willen we dit traject 
aanbieden aan medewerkers die nog niet uitgevallen 
zijn zodat zij verzuim kunnen voorkomen.
De leidinggevende kan contact opnemen met de 
afdeling	P&O	als	zij	een	medewerker	hebben	die	in	
aanmerking komt voor dit traject.
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Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
Het belangrijkste doel van deze pilot is dat onze 
medewerkers beter in balans zijn, met plezier naar 
hun werk gaan en zich niet ziek hoeven te melden 
door overbelasting. Het verzuimpercentage is voor 
het eerste halfjaar van 2018 gedaald.

Impact op organisatie
We hebben de pilot verankert door de volgende 
uitgezette actie: de leidinggevenden houden 
inzetbaarheidsgesprekken, die in de plaats zijn 
gekomen van de functioneringsgesprekken. Mocht 
er na een gesprek ondersteuning nodig zijn, dan kan 
er een externe coach ingeschakeld worden.

Succesfactoren en geleerde lessen
Het toepassen van inzetbaarheidsgesprekken 
door de leidinggevenden is een goed middel 
om zo snel mogelijk bij de kern van het probleem 
en daardoor snel bij de oplossing te komen. De 
mogelijkheid tot ondersteuning van een externe 
coach is een hulpmiddel om de medewerker te 
ondersteunen in het verbeterproces. Hierdoor wordt 
de balans tussen werk en privé sneller hersteld, wat 

een gezonder werkklimaat bewerkstelligt en het 
ziekteverzuimpercentage lager houdt.

We hebben de juiste keuze gemaakt door in 
te zetten op een externe coach. Zij helpen 
medewerkers die dreigen uit te vallen door een 
disbalans tussen werk en privé en geven hun 
handvatten om een medewerker weer in balans 
te krijgen. Dit heeft geleid tot het dalen van het 
verzuimpercentage.

Het lange termijneffect van de pilot voor de 
deelnemers is dat zij tijdens het coachingstraject 
handvatten hebben gekregen om beter voor zichzelf 
te kunnen zorgen én beter grenzen aan te geven. 
Dat verkleint de kans op overbelasting – zowel 
psychisch als lichamelijk. De mogelijkheid om 
opnieuw een coachingstraject aan te vragen als er 
signalen zijn bij terugval geeft de deelnemer rust.

Voor	de	organisatie	betekent	het,	hopelijk,	dat	
minder collega’s zich ziek hoeven te melden door 
overbelasting. We zullen ons blijven verdiepen en 
in gesprek blijven met onder andere de externe 
coaching om ervoor te zorgen dat we voor de 
medewerker een gezond werkklimaat creëren.

werkprivé
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Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Directzorg hecht veel waarde aan de gezondheid 
en	het	welzijn	van	haar	medewerkers.	Om	goede	
kwaliteit van zorg aan onze cliënten te verlenen, zijn 
gezonde en gemotiveerde medewerkers belangrijke 
voorwaarden. 

Daarom hebben we een gezondheidsbeleid ont-
wikkeld dat aandacht heeft voor de preventie van 
gezondheidsklachten en voor de begeleiding van 
medewerkers in het geval van arbeidsongeschikt-
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Inspiratiebijeekomst vitaliteit 
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heid. Het uitgangspunt van dit beleid is de geza-
menlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en 
Directzorg om actief te werken aan het behoud van 
de gezondheid, de preventie van arbeidsongeschikt-
heid en het bevorderen van re-integratie bij arbeids-
ongeschiktheid. 

We hebben ook een ergocoach, die naast haar werk-
zaamheden als verzorgende let op de fysieke (over)
belasting bij het werken in de thuiszorg. De onder-
werpen preventie en arbo-praktijk staan vast op de 
agenda	van	het	P&O-overleg	met	de	vestigingen.	
Op	27	september	2016	(de	Dag	van	de	Thuiszorg)	is	
Directzorg gestart met een gezondheidscampagne 
voor onze medewerkers met onderstaande slogan: 
‘Zorg ook voor jezelf, begin direct’. 

Om	goed	te	kunnen	werken	is	het	heel	belangrijk	
dat je lekker in je vel zit en voldoende energie hebt. 
Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd het geval is, 
veel medewerkers (met name in de zorg) vergeten 
zichzelf	nog	wel	eens.	Op	alle	vestigingen	stond	op	
27 september een gezonde lunch voor de mede-
werkers klaar en zijn er ‘zorg voor je zelf pakketjes’ 
uitgedeeld. In 2017 blijven we het onderwerp 
aandacht geven, zodat iedereen goed voor zichzelf 
blijft zorgen. In januari zijn we bijvoorbeeld gestart 
met een kleine gezondheidscampagne over het 
volhouden van goede voornemens om gezonder te 
gaan leven.

Vanaf	juni	2017	gaan	we	aanvullende	inspiratie-
bijeenkomsten organiseren binnen het bredere 
gezondheidsprogramma. Directzorg wil medewer-
kers laten kennismaken met vitaliteit en hen wijzen 
op wat zij zélf kunnen doen om vitaal te worden en 
te blijven, zodat zij hun werkzaamheden met plezier 
en energie kunnen blijven doen.

Doel pilot
Het belangrijkste doel van deze pilot is dat mede-
werkers beter in balans zijn, met plezier naar hun 
werk gaan en zich niet ziek hoeven te melden door 
overbelasting. Daarnaast wil Directzorg voor 2017 

een gemiddeld verzuimpercentage behalen dat 
lager is dan 4%.

Activiteiten en planning
Om	te	werken	aan	de	vitaliteit	van	medewerkers	
worden in deze pilot vier inspiratiebijeenkomsten 
georganiseerd.	Om	een	betere	indruk	te	geven	van	
de activiteiten, zie onderstaande uitnodiging over de 
bijeenkomsten:

Heb je soms ook het gevoel dat je geleefd wordt? 
Dat je achter de feiten aanholt? Of heb je na je werk 
geen fut meer om nog iets leuks te doen? Dan is 
deze training echt iets voor jou!

In deze informatieve en interactieve inspiratiebijeen-
komst kun je proeven aan het thema vitaliteit. Wat is 
vitaliteit nu eigenlijk? Wanneer is iemand vitaal? Hoe 
kun je zelf vitaal ouder worden? 

Je wordt tijdens deze middag meegenomen door 
de ingrediënten van vitaliteit en ontdekt hoe en waar 
je je eigen vitaliteit zou kunnen versterken. Na deze 
inspiratiebijeenkomst kun je hopelijk zelf aan de 
slag met je vitaliteit zodat je meer energie en meer 
controle krijgt in je thuissituatie en op je werk. Vitaal 
worden, zijn en blijven begint bij jezelf!

De	Inspiratiebijeenkomsten	Vitaliteit	staan	gepland	
voor juni 2017, november 2017, maart 2018 en juni 
2018.

Deelnemers
De	Inspiratiebijeenkomst	Vitaliteit	is	voor	alle	me-
dewerkers van Directzorg. Medewerkers kunnen 
zich zelf aanmelden op het leerplein van Directzorg 
(op	het	medewerkersportaal).	Van	leidinggevenden	
wordt verwacht dat zij een aantal medewerkers (die 
frequent	ziek	zijn	of	die	stressklachten	vertonen)	
stimuleren naar de bijeenkomst te gaan.
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Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
De belangrijkste doelen van deze pilot waren 
dat medewerkers beter in balans zijn, met plezier 
naar hun werk gaan en zich niet ziek hoeven te 
melden door overbelasting. Deze doelen zijn 
gerealiseerd door de inzet van de bijeenkomst. Het 
verzuimpercentage in 2018 is ten opzichte van 2017 
dalende.

Het effect van de bijeenkomst voor de medewerker 
is dat er een bewustwordingsproces in gang wordt 
gezet.	Veel	medewerkers	werden	geconfronteerd	
met een aantal zaken die zij zouden kunnen 
verbeteren.

Het lange termijndoel van de pilot voor de organi-
satie is om een optimaal en gezond werkklimaat te 
creëren voor de medewerker. Dit soort bijeenkom-
sten helpen daarbij. Daarnaast streeft Directzorg 
ernaar om aandacht aan vitaliteit te blijven schenken 
in	personeelsnieuwsbrieven.	Binnen	de	vestigingen	
worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. 
Deze staan voor de medewerkers in het teken van 
samen zijn, ontspanning en aandacht geven.

Impact op organisatie
Directzorg heeft de pilot verankert door de volgen-
de uitgezette actie: de medewerker wordt geïnfor-
meerd via de digitale nieuwsbrief over gezondheids-
bevorderende onderwerpen, ideeën, tips en trucs. 
Op	het	medewerkersportaal	van	Directzorg	zijn	
onder de tab gezondheid diverse documenten over 
vitaliteit, stress en zelfverandering te vinden.

Een medewerker ervaarde het volgende tijdens het 
volgen	van	de	bijeenkomst:	“Verandering	kost	tijd.	
Het bijwonen van de bijeenkomst maakt je bewust 
van je eigen verantwoordelijkheid om vitaal te wor-
den en te blijven!”

Succesfactoren en geleerde lessen
We hebben geleerd dat het goed is om medewer-
kers regelmatig bij elkaar te brengen voor een hapje 
en drankje. Zo kunnen ze met elkaar sparren op een 
gezellige ontspannende manier en kunnen ze leuke 
contacten overhouden aan het samenzijn. Dat be-
vordert ook de samenwerking. Een win-win situatie.

Een succesfactor voor Directzorg is dat de mede-
werker digitaal wordt geïnformeerd over tips voor 
de	gezondheid.	Op	het	medewerkersportaal	vindt	
de medewerker onder de tab ‘Gezondheid’ allerlei 
tips en informatie.

De medewerker uitnodigen voor het bijwonen van 
een gezonde lunch bij de verschillende vestigingen 
is ook een succesfactor gebleken. Het animo was 
hoog.

Uit de evaluatie bleek dat medewerkers op voor-
hand een vragenlijst of digitale zelftest zouden willen 
hebben.	Op	die	manier	kunnen	ze	alvast	nadenken	
over het onderwerp.

Het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen 
aan de pilot is minder hoog dan verwacht. De 
hoofdreden is dat de medewerker zichzelf geen tijd 
gunt voor het bijwonen van de bijeenkomst. De 
afdeling	P&O	probeert	de	medewerkers	enthousiast	
te	maken	voor	deze	training.	Ook	is	binnen	Direct-
zorg aan leidinggevenden gevraagd deze bijeen-
komst extra onder de aandacht te brengen.

Het plan is om de bijeenkomst op vestigingsniveau 
te geven om zo de toegankelijkheid te vergroten. 
De reistijd is dan ook aanzienlijk minder. Directzorg 
hoopt dan ook dat hiermee dat in de toekomst het 
animo voor deze bijeenkomsten hoger zal worden.
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Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Het ziekteverzuim binnen Careyn is dalende, maar 
nog steeds te hoog. De focus heeft afgelopen jaren 
met name gelegen op verzuimbegeleiding in plaats 
van preventie. In de zorg ervaren veel medewerkers 
werkdruk – mede door het ziekteverzuim en de 
openstaande vacatures. Dit blijkt ook uit onderzoek 
van	TNO	en	CBS	uit	2016.	Deze	werkdruk	geeft	
weer risico’s op een burn-out en andere werkgerela-
teerde psychische ziektes. 

Waar mogelijk willen we dit binnen Careyn voor-
komen door te investeren in preventieve verzuim-
maatregelen, inzetbaarheid en vitaliteit. Want: 
hoe vroeger je een gebrek aan vitaliteit signaleert, 
hoe vroeger en sneller medewerkers aan het werk 
blijven.

De grootste uitdaging binnen Careyn is om oudere 
medewerkers te ondersteunen, zodat ze tot aan hun 
AOW-gerechtigde	leeftijd	op	een	gezonde	manier	
kunnen blijven werken.

Energie in Balans 
Deze pilot is 

uitgevoerd door:
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Doel pilot
In de pilot kijken we of we de 55-plussers binnen 
Careyn met een programma vitaler kunnen laten 
voelen. Het uiteindelijke doel is om ziekteverzuim 
te verlagen en te voorkomen door medewerkers te 
leren verantwoordelijkheid te nemen voor een ge-
zonde leefstijl. Daarbij wordt vooral ingezet op het 
versterken van de emotionele intelligentie.

De nadruk ligt op het nemen van eigen verant-
woordelijkheid. Het vitaliteitsprogramma is gericht 
op bewustwording en vitaliteit voor medewerkers 
in de zorg, specifiek op de begeleiding van de 
55-plussers. Deze groep medewerkers ervaart veelal 
specifieke knelpunten in de energiebalans door 
de combinatie werken en privé. Het verhogen van 
vitaliteit gaat over bewustwording en dit kan op 
verschillende manieren. Door het volgen van dit pro-
gramma ontwikkelt men de individuele veerkracht, 
doordat men leert de persoonlijke effectiviteit te 
verhogen. Dit gebeurt door kennisoverdracht, maar 
ook door het werken aan bijvoorbeeld gevoel van 
eigenwaarde en identiteit, sociale en professionele 
vaardigheden.

Activiteiten en planning
Alle activiteiten vinden eind 2017 en begin 2018 
plaats.

Deelnemers
De pilot is gericht op verzuimende en niet-verzui-
mende 55-plussers. Er kunnen vijftien deelnemers 
meedoen. Ze melden zich aan bij hun regiomanager 
en worden ook actief gevraagd.

Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
Deelnemers geven aan dat zij de training als heel 
waardevol hebben ervaren, veel hebben geleerd 
en vooral bewust geworden zijn van hun eigen 
onbewust gedrag op het gebied van communicatie, 
grenzen stellen, (on)gezonde gewoonten en ont-
spanning tijdens de dag en avond. De deelnemers 
geven aan dat ze door de training situaties zijn gaan 
aanpakken. Daar zijn ze trots op.

Alle deelnemers zijn enthousiast over de training 
en hebben deze als heel zinvol, positief en vernieu-
wend ervaren. Deelnemers geven aan dat zij zich 
daadwerkelijk ondersteund voelen door Careyn 
omdat het programma aansluit op hen als mens en 
hun eigen vraagstukken. Door de concrete en prak-
tische tools ervaren deelnemers dat zij daadwerkelijk 
persoonlijk kunnen groeien en kunnen werken aan 
een stevige persoonlijke basis. 

Iedere deelnemer raadt deze training aan bij col-
lega’s omdat het inzicht geeft in jezelf en je belem-
meringen. Het programma ondersteunt je om in 
beweging te komen op alle vier de dimensies van 
vitaliteit: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. 
Een deel van de deelnemers geeft concreet aan dat 
zij zich fysiek beter voelen en meer energie hebben, 
door het veranderen van hun gedrag. 

Beide	groepen	geven	aan	dat	ze	het	aantal	bij-
eenkomsten	en	de	duur	prettig	vonden.	Of	het	
programma ook direct van invloed is op het huidige 
verzuimgedrag is niet onderzocht omdat de periode 
te kort is en de groep 55-plussers nog te klein is 
voor representatief onderzoek. De meeste deelne-
mers geven aan graag een follow up te willen in de 
vorm van intervisie of een herhalingsbijeenkomst.



21

Impact op organisatie
Het directe effect ligt op een afname van licha-
melijke stressreacties bij de deelnemers doordat 
zij	ander	gedrag	inzetten.	Bijvoorbeeld:	ze	stellen	
vaker grenzen, communiceren neutraal, vragen door, 
kijken naar hun eigen behoeften, gaan beter met 
conflicten om en zetten meer mindfulness oefenin-
gen	in	tijdens	een	werkdag.	Tevens	zijn	er	verande-
ringen doorgevoerd in een gezondere leefstijl op 
het vlak van voeding, bewegen en slaap. Hun ‘body 
budget’ balanceert hierdoor beter, wat een positief 
effect heeft op de beleving van de dag. 

Voor	de	organisatie	betekent	dit	een	positievere	
werkbeleving bij deelnemers. Dat vertaalt zich 
uiteindelijk in beter klantcontact en een hogere 
kwaliteitsbeleving van cliënten.

Doordat medewerkers minder stress opslaan in hun 
lichaam is de verwachting dat ze minder vaak ziek 
worden en zich gezonder, positiever en blijer voelen. 
Ze kunnen beter met conflicten omgaan en stre-
ven	een	gezondere	leefstijl	na.	Voor	de	organisatie	
betekent dat blijere medewerkers die minder vaak 
ziek zijn en meer kwaliteit leveren in contact met col-
lega’s en cliënten.

De pilot heeft zijn vervolg gekregen in het kader 
van borging. Het betreft eenmalige bijeenkomsten. 
Vooralsnog	krijgen	deze	thema’s	geen	structurele	
plek in het organisatiebeleid.

Succesfactoren en geleerde lessen
Uit de resultaten blijkt dat het erg zinvol is om de 
programma’s aan te bieden aan medewerkers bin-
nen Careyn, men ervaart hierdoor ook erkenning 
van de werkgever.

Met name de concreetheid en de praktische inslag 
in combinatie met nieuwe kennis én bewustwording 
van eigen gedrag zijn succesvol.

Bij	de	groep	‘Energie	in	balans	55+’	was	weerstand	
op de titel en op de leeftijdsbenoeming. Dit wordt 
daarom	nu	anders	genoemd	(‘Energie	en	Balans’).	
Tevens	was	het	oorspronkelijke	plan	bij	de	training	
Energie	in	Balans	om	de	groep	op	te	splitsen,	maar	
dat is teruggedraaid. De groep bindt zich door het 
onderwerp enorm met elkaar (al na de eerste keer). 
Ze willen dus graag met elkaar het programma 
doorlopen.
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Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Het ziekteverzuim binnen Careyn is dalende, maar 
nog steeds te hoog. De focus heeft afgelopen jaren 
met name gelegen op verzuimbegeleiding in plaats 
van preventie. In de zorg ervaren veel medewerkers 
werkdruk – mede door het ziekteverzuim en de 
openstaande vacatures. Dit blijkt ook uit onderzoek 
van	TNO	en	CBS	uit	2016.	Deze	werkdruk	geeft	
weer risico’s op een burn-out en andere werkgerela-
teerde psychische ziektes. 

Waar mogelijk willen we dit binnen Careyn voor-
komen door te investeren in preventieve verzuim-
maatregelen, inzetbaarheid en vitaliteit. Want: 
hoe vroeger je een gebrek aan vitaliteit signaleert, 
hoe vroeger en sneller medewerkers aan het werk 
blijven.

De grootste uitdaging binnen Careyn is om oudere 
medewerkers te ondersteunen, zodat ze tot aan hun 
AOW-gerechtigde	leeftijd	op	een	gezonde	manier	
kunnen blijven werken.

Doel pilot
Deze pilot van Careyn is gericht op het verder ont-
wikkelen van persoonlijk leiderschap van verpleeg-
kundigen tussen de 20 en 55 jaar, specifiek op het 
versterken van hun eigen vitaliteit en die van andere 
teamleden. Deze groep medewerkers heeft veelal 
coördinerende taken als het gaat om de teamdy-
namiek. Hun persoonlijk leiderschap speelt een 
cruciale rol in het functioneren van het team.
Het is noodzakelijk om vitale teams te creëren zodat 

medewerkers niet uit balans raken door het werk 
en vervolgens ziek worden. Het uiteindelijke doel 
is verlaging van ziekteverzuim en verhoging van 
werkplezier.

Activiteiten en planning
In deze pilot zijn verschillende bijeenkomsten 
georganiseerd. Iedere bijeenkomst heeft een eigen 
thema. In deze sessies zijn we continue gericht op 
het creëren van persoonlijk inzicht in de communi-
catie (door middel van zelfreflectie, bewustzijn van 
verantwoordelijkheid en mate van betrokkenheid). 
De deelnemers gaan vervolgens aan de slag met 
vitaliteitsvraagstukken.

Om	de	medewerkers	beter	in	staat	te	stellen	te	
voldoen aan de gewenste mate van taakvolwassen-
heid (wát de medewerkers doen en hóe ze het doen 
in o.a. houding en gedrag) richten de sessies zich 
specifiek op bewustwording op het vlak van com-
municatie en vitaliteit.

Deelnemers
Dit programma is gericht op verpleegkundigen in de 
doelgroep 20-55 jaar, met een nadruk op 20-40 jaar.

Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
Er zijn twee groepen met deelnemers gestart, ieder 
met twaalf deelnemers. Het oorspronkelijke plan was 
tien deelnemers, dus dat was meer dan verwacht. 
Er zijn zes bijeenkomsten geweest van twee uur per 
bijeenkomst	in	de	avond,	50%	eigen	tijd.	Opkomst	
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van de deelnemers van beide groepen was hoog, ze 
meldden zich keurig af als zij niet aanwezig konden 
zijn en gaven daarbij aan het jammer te vinden.

Impact op de organisatie
Beide	groepen	kwamen	graag	iedere	twee	weken	bij	
elkaar, de gemiddelde opkomst bleef rond tien per-
sonen iedere avond. Deelnemers willen zich graag 
blijven ontwikkelen op eigen leiderschap, ze hebben 
ervaren dat het hen bewuster maakt van hun eigen 
ineffectieve gedrag. 

Individuele doelstellingen zijn voor een groot deel 
behaald.	Ook	zijn	de	deelnemers	zich	bewust	
geworden van het feit dat vitaliteit belangrijk als ze 
willen blijven groeien. Het gebruikte E-book wordt 
gezien als een concreet en praktisch naslagwerk 
dat zij steeds kunnen nalezen. Zo kunnen ze blijven 
oefenen. De verpleegkundigen geven expliciet aan 
behoefte te hebben aan intervisie op het vlak van 
casusbespreking: hoe creëer ik een team, hoe ga ik 
om met weerstand en hoe ga ik om met mensen die 
geen verantwoordelijkheid nemen in een team? 

Succesfactoren en geleerde lessen
Het programma is uitgevoerd zoals opgezet. Hierbij 
hebben bepaalde onderwerpen meer aandacht 
gekregen dan andere, afgestemd op de behoefte 

van de groep. Alle deelnemers waren erg enthousi-
ast over het programma omdat ze het concreet en 
praktisch toepasbaar vonden.
Er is veel aandacht besteed aan het ontdekken van 
onderliggende gevoelens en behoeftes, de ‘rode 
en groene knop’ (negatieve versus positieve lading), 
luisteren en praktische tools in communicatie met 
teamleden. 

Deelnemers hadden veel vragen over hoe zij het 
team mee kunnen krijgen, specifiek hoe zij bepaalde 
teamleden die veel weerstand bieden en geen 
verantwoordelijkheid nemen in beweging kunnen 
krijgen. 

Door de vijf tussenperiodes konden huiswerkop-
drachten worden uitgewerkt. Er werd ook veel 
geoefend op het gebied van communicatie: leren 
luisteren	en	het	stellen	van	effectieve	vragen.	Verder	
waren er individuele observatieopdrachten, over 
oordelen bijvoorbeeld: welke oordelen heb je? En 
waarom heb je precies oordelen over anderen of 
over jezelf? Welke verwachtingen heb je? En waarom 
heb je die precies? De fysieke vitaliteitsonderwerpen 
zoals slapen, voeding en beweging en bodybud-
get zijn behandeld, maar hebben minder aandacht 
gehad dan in de groep van 55-plus (zie de pilot 
‘Energie	in	Balans’).
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Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
WZH ziet het vitaliteitsbeleid als een integraal 
onderdeel van het leidinggeven. We vinden het 
belangrijk dat medewerkers zelf de regie hebben bij 
hun vitaliteitsontwikkeling en zelf stappen kunnen 
nemen om de vitaliteit op orde te houden of te 
brengen. 

Vitaliteit	wordt	door	verschillende	factoren	
beïnvloed. Soms is duidelijk waar het aan ligt als 
het even wat minder gaat. De medewerker weet 
dan zelf wat er gedaan kan worden om de vitaliteit 
te ontwikkelen en hoe de organisatie daarbij kan 
ondersteunen. 

Maar	soms	is	het	minder	duidelijk.	Of	spelen	er	
meerdere oorzaken tegelijk. Waar te beginnen?

Wij bieden medewerkers diverse mogelijkheden om 
te praten over hun vitaliteit, belemmerende factoren 
of ontwikkeling. Het doel is dat we medewerkers 
in hun kracht te zetten en hen vervolgens leren 
die kracht te behouden. Momenteel wordt 
gekeken naar uitbreiding van het vitaliteitsbeleid 
met trainingen ter bevordering van vitaliteit, 
zelfonderzoek door middel van testen én het 
bevorderen van ontspanning en bewegen. Het 
belang en de uitdaging van het vitaliteitsbeleid is 
om bij te dragen aan het behoud van vitaliteit en 
daarmee de inzetbaarheid van medewerkers.
In deze pilot staat het thema ‘fysieke weerbaarheid’ 
centraal.

Doel pilot
We leggen in ons beleid de nadruk op preventie 
door het aanbieden van gesprekmogelijkheden 
over vitaliteit en preventieve acties gericht op 

fysieke weerbaarheid. Alle inspanningen ten 
spijt is agressie namelijk niet altijd te voorkomen. 
Als de agressie de fysieke grenzen overschrijdt, 
is het goed ter zelfbescherming proportionele 
weerbaarheidstechnieken te kunnen inzetten. 
Hierdoor wordt de duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers versterkt.
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Fysieke weerbaarheid Deze pilot is 
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De pilot draagt bij WZH ook bij aan de ontwikkeling 
van het vitaliteitsbeleid door het leren van elkaar, 
de uitwisseling van ideeën, uitvoeringspraktijken en 
effecten tussen zorginstellingen. Daarmee kan de 
effectiviteit van de diverse alternatieve praktijken 
getoetst worden. 

Activiteiten en planning
Deze groepstraining duurt een dag waarbij een 
dagdeel wordt gewerkt met een professionele 
trainingsacteur. De trainingen zijn zeer 
praktijkgericht. Korte theoretische inleidingen 
worden afgewisseld met oefeningen en 
rollenspellen. De oefeningen en rollenspellen zijn 
door de hele training verweven.

Deelnemers
De activiteiten zijn bedoeld voor medewerkers die in 
direct contact staan met de cliënten van WZH.

Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
Bij	de	afronding	van	de	pilottraining	‘Fysieke	
weerbaarheid’ kunnen we concluderen dat de 
doelen zowel kwantitatief als kwalitatief niet zijn 
behaald. Er waren 21 edities gepland. Maar door 
de geringe belangstelling hebben er maar drie 
trainingen plaatsgevonden met ongeveer vijftien 
deelnemers. De deelname was te gering om 
te spreken van een effect op de organisatie en 
verzuim.	Voor	de	deelnemers	zelf	had	deelname	
een positief effect op hun zekerheid in de omgang 
met bewoners die mogelijk agressief gedrag kunnen 
vertonen. 

We zullen ons beraden op het aanbod van deze 
training. De indruk is dat de trainingsinhoud van 
de training ‘Fysieke weerbaarheid’ lijkt op het 
aanbod	van	de	training	‘Omgaan	met	agressie’	en	
dat medewerkers kiezen voor de meest concrete 
training. Dat is echter een misverstand. De training 
‘Fysieke weerbaarheid’ traint medewerkers concreet 
hoe fysiek te reageren in het geval dat zij worden 
aangevallen.

Een andere mogelijke reden is dat deelname 
aan trainingen is bemoeilijkt door de 
personeelsschaarste in 2017/2018. Evaluatie met 
betrokken locatiemanagers zal antwoord op deze 
vragen moeten geven. Afhankelijk van de behoefte 
van de WZH locaties hun reactie zal deze training 
in de toekomst wellicht specifieker gericht op 
bepaalde doelgroepen worden aangeboden.

Thema 2 
omgaan met 
de stijgende

agressie 
in het werk
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Omgaan met agressie  

Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
WZH ziet het vitaliteitsbeleid als een integraal 
onderdeel van het leidinggeven. We vinden het 
belangrijk dat medewerkers zelf de regie hebben bij 
hun vitaliteitsontwikkeling en zelf stappen kunnen 
nemen om de vitaliteit op orde te houden of te 
brengen. 

Vitaliteit	wordt	door	verschillende	factoren	
beïnvloed. Soms is duidelijk waar het aan ligt als 
het even wat minder gaat. De medewerker weet 
dan zelf wat er gedaan kan worden om de vitaliteit 
te ontwikkelen en hoe de organisatie daarbij kan 
ondersteunen. 

Maar	soms	is	het	minder	duidelijk.	Of	spelen	er	
meerdere oorzaken tegelijk. Waar te beginnen?
Wij bieden medewerkers diverse mogelijkheden om 
te praten over hun vitaliteit, belemmerende factoren 
of ontwikkeling. Het doel is dat we medewerkers 
in hun kracht te zetten en hen vervolgens leren 
die kracht te behouden. Momenteel wordt 
gekeken naar uitbreiding van het vitaliteitsbeleid 
met trainingen ter bevordering van vitaliteit, 
zelfonderzoek door middel van testen én het 
bevorderen van ontspanning en bewegen. Het 
belang en de uitdaging van het vitaliteitsbeleid is 
om bij te dragen aan het behoud van vitaliteit en 
daarmee de inzetbaarheid van medewerkers.

In deze pilot staat het thema ‘omgaan met agressie’ 
centraal.

Doel pilot
We leggen in ons beleid de nadruk op preventie 
door het aanbieden van gesprekmogelijkheden 
over vitaliteit en preventieve acties gericht op 
fysieke weerbaarheid. Alle inspanningen ten 
spijt is agressie namelijk niet altijd te voorkomen. 
Als de agressie de fysieke grenzen overschrijdt, 
is het goed ter zelfbescherming proportionele 
weerbaarheidstechnieken te kunnen inzetten. 
Hierdoor wordt de duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers versterkt.
De pilot draagt bij WZH ook bij aan de ontwikkeling 

Deze pilot is 
uitgevoerd door:
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van het vitaliteitsbeleid door het leren van elkaar, 
de uitwisseling van ideeën, uitvoeringspraktijken en 
effecten tussen zorginstellingen. Daarmee kan de 
effectiviteit van de diverse alternatieve praktijken 
getoetst worden. 

Activiteiten en planning
In het kader van de pilot worden groepstrainingen 
aangeboden gericht op het omgaan met agressie. 
Het programma hiervoor bestaat uit twee delen. 
Dag één van het programma staat in het kader 
van het omgaan met agressief gedrag van een 
ander, dat eigenlijk begint bij jezelf. Aan de hand 
van	een	3B-model	(bewustwording,	beheersing,	
beïnvloeding) leren deelnemers om bewust te 
worden van de impact die agressie op hen heeft. 

Op	dag	twee	wordt	nader	ingegaan	op	specifieke	
thema’s die relevant zijn voor de deelnemers. 
Mogelijke thema’s die aan bod komen op deze 
dag zijn ‘communiceren onder druk’, ‘agressie en 
psychopathologie’ en het ‘crisisontwikkelingsmodel’.

Deelnemers
De activiteiten zijn bedoeld voor medewerkers die in 
direct contact staan met cliënten.

Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
We kunnen spreken van een succesvolle pilot. De 
training	‘Omgaan	met	agressie’	heeft	uiteindelijk	
34	keer	plaatsgevonden	met	in	totaal	ongeveer	
350	deelnemers,	bestaande	uit	verpleegkundigen,	
verzorgenden, behandelaren, huiskamerbegeleiders 
en medewerkers facilitaire dienst. Gepland was 
om de training twintig keer met ongeveer 210 
medewerkers uit te voeren. 

In de deelnemende teams zijn de doelen op korte 
termijn behaald: medewerkers voelen zich zekerder 
in de omgang met bewoners die agressief gedrag 
kunnen vertonen.
 
Op	lange	termijn	verwachten	we	een	positieve	
invloed op het behoud van medewerkers voor 
de zorg, enerzijds omdat er minder medewerkers 
afhaken vanwege incidenten met agressie en 
anderzijds omdat de training een positieve invloed 
heeft op de hechtheid van een team. De invloed van 
de	training	‘Omgaan	met	agressie’	op	het	verzuim	
van medewerkers is niet aan te geven. Daarvoor zijn 
er te veel andere factoren die het verzuim kunnen 
bepalen. Dit laatste betekent meer stabiliteit en 
behoud van kwaliteit voor de gehele organisatie.

Impact op organisatie
WZH ziet de training als een noodzakelijke 
voorwaarde om te kunnen werken met cliënten die 
minder controle hebben over hun gedrag. Daarom 
is de training een vast onderdeel geworden van het 
trainingsaanbod. De training zal naar verwachting 
komend jaar weer twintig keer georganiseerd 
worden voor ruim tweehonderd medewerkers. 

Succesfactoren en geleerde lessen
De belangrijkste les met betrekking tot de 
organisatie	van	de	training	‘Omgaan	met	agressie’	
is dat de training het meest effectief is wanneer 
deze per team en per locatie wordt aangeboden. 
Daardoor is er een gezamenlijke focus op het 
onderwerp, waardoor het positieve effect op het 
onderling	vertrouwen	het	grootst	is.	Verdere	lessen	
zullen nog worden opgehaald tijdens de evaluatie.

Vanwege	de	grote	populariteit	onder	onze	
medewerkers zullen we deze training komend 
jaar op dezelfde wijze organiseren. Daarbij zullen 
we wederom streven naar een multidisciplinaire 
deelname.

Thema 2
omgaan met 
de stijgende 

agressie 
in het werk
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Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Binnen	Directzorg	hebben	we	geconstateerd	dat	
het aantal MIM-meldingen (Melding Incidenten 
Medewerkers) met betrekking tot agressie 
toeneemt. De zorgverleners in de wijk krijgen steeds 
meer te maken met cliënten met een psychiatrisch 
ziektebeeld en cliënten blijven steeds langer thuis 

wonen. Hierdoor wordt de zorg en begeleiding 
steeds	complexer.	Ook	komt	het	regelmatig	voor	
dat de situatie dusdanig heftig is dat de medewerker 
zich ziek moet melden en doorverwezen worden 
naar een bedrijfsmaatschappelijk werker.
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de 
medewerkers vanuit de afdeling Kwaliteit/MIM-
commissie en in overleg met de zorgmanagers 
zijn we tot het besluit gekomen medewerkers van 

Voorkomen van en 
omgaan met 
verbale agressie 

Deze pilot is 
uitgevoerd door:
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Directzorg hierop verder te ondersteunen. We 
willen onze medewerkers leren op welke manier 
zij met agressie kunnen omgaan. Dat is de focus 
van deze pilot. Het uitgangspunt hierbij is dat 
de cliënt gedrag vertoont waar de medewerker 
mee moet leren omgaan. In deze training krijgen 
de medewerkers ook de mogelijkheid om te 
werken aan hun eigen gedrag om zo agressie te 
voorkomen. Zij kunnen hierbij uitgebreid oefenen 
met een acteur.
De	training	‘Voorkomen	van	en	omgaan	met	verbale	
agressie’ wordt gegeven door Els van Leeuwen van 
het	bureau	Van	Leeuwen	Training	&	Coaching.

Doel pilot
Het belangrijkste doel is dat medewerkers tijdens 
de	zorgverlening	en	begeleiding	adequaat	kunnen	
reageren	op	situaties	waarin	agressie	voorkomt.	Ook	
het omgaan met agressie, en de verwerking hiervan, 
is een belangrijk onderwerp hierbij. Het doel is om 
uiteindelijk het aantal verzuimmeldingen vanwege 
agressie-gerelateerde incidenten te verlagen – en 
daarmee het aantal MIM-meldingen met betrekking 
tot agressie. 

Activiteiten en planning
Tijdens	een	bijeenkomst	komen	onderstaande	
onderwerpen aan bod: 
•	 Het	ontstaan	van	agressie	en	verschillende	

soorten agressief gedrag
•	 Het	leren	(her)kennen	van	signalen
•	 Het	voorkomen	van	agressie	door	

bewustwording van eigen gedrag op het gedrag 
van de cliënt

•	 Weerbaar	zijn
•	 Omgaan	met	verbale	agressie
Na drie maanden worden de deelnemers 
uitgenodigd voor een terugkommiddag. De 
bijeenkomsten staan gepland voor oktober 2017, 
januari 2018, maart 2018 en mei 2018.

Deelnemers
De pilot is voor alle medewerkers van Directzorg. 
Alle medewerkers kunnen zich inschrijven 
op het Leerplan van Directzorg (via het 
medewerkersportaal).
De medewerkers die een MIM-melding hebben 
ingevuld waarbij sprake was van agressie worden 
in het bijzonder uitgenodigd voor deze training. 
Daarnaast worden medewerkers uitgenodigd die 
bij cliënten werkzaam zijn waarbij kans op agressie 
aanwezig is.

Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
Het belangrijkste doel is behaald: medewerkers 
leren om tijdens de zorgverlening en begeleiding 
adequaat	te	reageren	op	situaties	bij	cliënten	en	het	
voorkomen van agressie. 

Tevens	is	het	aantal	MIM-meldingen	met	agressie	
gereduceerd en neemt het aantal verzuimmeldingen 
door een agressie-gerelateerd incident nog steeds 
af.

Er zijn geen aanpassingen geweest in de aantallen. 
Er zijn wel twee verschillende trainingen georga-
niseerd voor de begeleiders en de verzorgenden. 
Op	die	wijze	wordt	het	doel	van	de	training	beter	
gerealiseerd. Alle nieuwe begeleiders worden uitge-
nodigd voor deelname aan de training en daarnaast 
is de training voor de begeleiders verdeeld in twee 
dagdelen om ervoor te zorgen dat het werk geen 
conflict oplevert met de cliënt. Dit kwam ook terug 
in de evaluatie.

Daarnaast loopt de pilot door en kunnen de 
medewerkers die bij een eerder geplande training 
niet aanwezig konden zijn, zich alsnog inschrijven. 
De opleidingscoördinator houdt bij wie er niet 
aanwezig heeft kunnen zijn en nodigt deze 
medewerkers opnieuw uit zodra de nieuwe datums 
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bekend zijn. Alle medewerkers die een MIM-
melding hebben ingediend worden ook op deze 
wijze benaderd door de opleidingscoördinator.

Impact op organisatie
Het directe effect voor de deelnemers zit in het 
feit dat zij zich, door de input van de andere 
deelnemers, bewust worden van situaties waar ze 
in terecht kunnen komen. Daarnaast leren ze in 
de training (door onder andere te oefenen met 
een acteur en inbreng van eigen casus) de eigen 
grenzen te stellen bij grensoverschrijdend gedrag 
van de cliënt. Daarbij worden sommigen meer 
bewust van het feit dat ze te emotioneel betrokken 
zijn en grenzen binnen hun beroep dienen te 
bewaken. 

Voor	de	organisatie	is	het	directe	effect	
inzichtelijk doordat het aantal MIM-meldingen en 
ziekmeldingen structureel is afgenomen.

Het effect op langere termijn voor de deelnemers is 
dat zij de aangereikte handvatten tijdens de training 
in de praktijk kunnen hanteren. De mogelijkheid tot 
het herhalen van de training is ook gerealiseerd. 
Tijdens	terugkomdagen	wordt	het	geleerde	
eigengemaakt door belevingsgerichte casussen te 
bespreken. De ondersteuning binnen het werkveld 
is hierdoor effectief verbeterd. 

Binnen	de	organisatie	hebben	we	deze	training	
gecontinueerd en werden er wederom twee 
trainingen voor het najaar van 2018 gepland 
(en twee terugkommiddagen in januari 2019) 
voor zowel zorg- gerelateerde medewerkers 
als begeleiders. Hierdoor hebben we deze 
training in de organisatie verankerd en kregen de 
medewerkers de mogelijkheid de training te volgen 
indien	gewenst.	Tevens	werden	de	medewerkers	
die een MIM-melding hebben ingediend persoonlijk 
uitgenodigd, waarbij zij het dwingende advies 
kregen deel te nemen aan de training. 

Een deelnemer heeft tijdens de training door 
middel van de acteur geoefend en realiseerde zich 
het volgende: “Ik leerde dat ik mijn eigen grenzen 
niet aangaf. In plaats daarvan was ik steeds aan 
het sussen.” De medewerker is daardoor aan het 
denken gezet. Ze is beter geworden in het hanteren 
van conflictsituaties. 

Succesfactoren en geleerde lessen
De begeleiders behoeven een andere insteek van 
de training vergeleken met de verzorgenden. Dit 
kwam uit de evaluatie van zowel de trainer als de 
deelnemers naar voren.

Hierdoor krijgt de training een gerichtere aanpak 
en worden de doelen nog beter gerealiseerd. 
Daarnaast kregen we te horen dat de cliënten en 
mantelzorgers steeds mondiger worden. Hiervoor 
krijgen ze tijdens deze training nu ook duidelijke 
handvatten.

Het was een succes om de training uit te splitsen 
voor de verzorgenden en de begeleiders. Hierdoor 
is het animo van de medewerkers verhoogd. De 
specifieke problematiek vereist dit zelfs. Daarnaast 
hebben wij de juiste trainer gevonden die inmiddels 
goed bekend is met onze organisatie. Dat maakt 
het inspelen op situaties pakkend. 

Met de trainer hebben tussentijdse evaluaties 
plaatsgevonden, waardoor er nu een gerichte 
training is vastgesteld om de effectiviteit met de 
raakvlakken van de doelgroepen te realiseren. 
Er wordt per keer zorgvuldig gekeken naar de 
evaluaties om alert te blijven op verbeterpunten.
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Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Veiligheid	op	de	werkvloer	is	belangrijk,	zeker	de	
afgelopen jaren met de toename van agressie 
en	geweld	op	de	werkvloer.	Speerpunt	6	van	ons	
huidige bedrijfsplan is het vergroten van veiligheid 
van onze medewerkers en cliënten. Deze pilot 
gaat hier onderdeel van uitmaken. Medewerkers 
gaven namelijk aan dat zij zich niet meer voldoende 
toegerust voldoende om escalatie en dwang 
te verminderen. Een nieuwe aanpak is daarom 
noodzakelijk.

Doel pilot
Deze pilot richt zich op de introductie 
van de zogenaamde ‘Safe Wards’ in de 
veiligheidstrainingen van Parnassia Groep. Safe 
Wards helpt medewerkers om escalaties en dwang 
te minimaliseren en om van psychiatrische units 
een veiliger verblijfsplaats te creëren. Hieraan is 
jarenlange onderzoek voorafgegaan. 

De	6	domeinen	van	Safe	Wards	zijn:
1. Contact tussen medepatiënten
2. Kenmerken van individuele patiënten 
3. Wet en regelgeving
4. Personeel op de afdeling
5.	 Omgeving
6. Directe omgeving.

Activiteiten en planning
Het programma bestaat uit de volgende vier 
onderdelen:
A.	 Trainers	worden	geschoold,	dit	zijn	allen	

medewerkers uit het primair proces.
B. Alle managers worden op de hoogte gesteld 

van deze training.
C. Een onderdeel bedrijfsscholing wordt intern 

ingericht om deze training organisatorisch te 
ondersteunen.

D.	 Teams	krijgen	de	trainingen	aangeboden.	

Deelnemers
Deze training wordt beschikbaar gesteld aan alle 
zorgprofessionals van de Parnassia Groep. De 
Parnassia Groep is de eerste GGZ-instelling binnen 
Europa die op deze wijze aandacht geeft aan 
veiligheid op de werkvloer.

Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
Ten	opzichte	van	de	oude	methodiek	zien	we	een	
significante verbetering. In de oude stijl was de 
training vooral gericht op het verplegend personeel. 
In de nieuwe vorm bedienen we alle disciplines 
binnen het primair proces. De oude stijl was toch 
meer gericht op zichtbaar gedrag van de patiënt, 
terwijl de nieuwe vorm zich meer richt op de zes 
bovenstaande domeinen.

De nieuwe opzet werkt goed. We gaan verder met 
de nieuwe aanpak.
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Veiligheid voorop!

Thema 2 
omgaan met 
de stijgende 

agressie 
in het werk
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Thema 3 
omgaan met 

hoge 
werkdruk 
en stress



Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Florence wil de komende jaren langzaam de 
verandering maken van reactief naar preventief 
verzuimbeleid. Hiervoor is een visiestuk geschreven: 
Florence	FIT.	Het	doel	van	deze	visie	is	om	
vroegtijdig met onze medewerkers in gesprek te 
komen over welzijn, vitaliteit en gezondheid. Daarbij 
werken we naar een cultuur toe waar preventief met 
je gezondheid bezig zijn gemeengoed is geworden.

Stress is in de gezondheidszorg momenteel een 
belangrijk onderwerp. Het leidt vaak tot verzuim, 
terwijl dit deels te voorkomen is door tijdig met 
elkaar in gesprek te zijn. Als pilot wordt daarom een 
stresscoach ingezet om de drempel bij om hulp 
vragen	te	verkleinen.	Tevens	draagt	het	bij	aan	het	
creëren van de gewenste cultuur.

Doel pilot
Hoofddoel is het voorkomen of verkorten van 
verzuim door vroegtijdig met medewerkers in 
gesprek te gaan.

Andere belangrijke subdoelen daarbij zijn:
•	 Verlaging	van	de	werkstress	(een	traject	is	

succesvol als een medewerker de aangereikte 
praktische tools en tips kan toepassen en 
minder stress in het werk ervaart).

•	 Verlaging	van	de	drempel	om	weer	aan	het	
werk te gaan of de re-integratie-uren uit te 
breiden.

•	 Daar	waar	geen	leidinggevende	is,	vinden	
medewerkers het vaak prettig om met een 
neutrale gesprekspartner af te stemmen en 
knelpunten in het werk te bespreken.

Activiteiten en planning
Centraal in de pilot staat het voeren van persoonlijke 
(1-op-1) gesprekken met medewerkers die stress 
ervaren. De volgende onderdelen komen hierbij aan 
bod:
•	 Het	voeren	van	een	intake	om	de	hulpvraag	te	

achterhalen.
•	 Bepalen	van	een	plan	van	aanpak.
•	 Het	geven	van	adviezen	om	stress	te	reduceren	

door middel van praktische opdrachten.
•	 Evalueren	van	de	uitvoering	van	de	opdrachten.
•	 Afsluitend	gesprek	met	eventuele	overdracht	of	

afsluiting traject.
•	 Nazorg	in	de	vorm	van	belafspraken.
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Stress coaching 

Deze pilot is 
uitgevoerd door:



Deelnemers
Alle medewerkers van Florence die constante 
stressklachten ervaren en hinder ondervinden bij 
het uitvoeren van hun werk, kunnen zich aanmelden 
voor een coachingsgesprek.

Aanmelden gebeurt direct door de medewerker zelf 
bij de stresscoach. Eventueel kan de medewerker 
het ook regelen via de bedrijfsarts, leidinggevende 
of verzuimcoördinator. In alle gevallen zal de 
medewerker echter het contact moeten leggen voor 
het maken van een afspraak.

We maken sterk gebruik van (interne) mond-
tot-mond reclame: het is de bedoeling dat 
bedrijfsartsen, managers en collega’s (die hebben 
deelgenomen) wijzen op de mogelijkheid tot een 
gesprek. De verwijzers zijn persoonlijk hierover 
geïnformeerd.	Tevens	is	de	HR-adviseur,	als	
gesprekspartner voor de leidinggevende, een 
informatiebron.

Het is de verwachting dat tachtig medewerkers 
zullen worden begeleid tijdens de pilot.

Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
Doel van het project was het voorkomen of 
verkorten van verzuim door vroegtijdig met 
medewerkers	in	gesprek	te	gaan.	Over	de	
periode van het begin van het project tot nu 
zien we organisatie-breed een verlaging van het 
ziekteverzuim. Dit is het resultaat van de diverse 
initiatieven die we als organisatie hebben genomen 
om het verzuim te verlagen.

De stress-coaching (primair gericht op werkstress) 
is één van de interventies. Door coaching als 
interventie in te zetten wordt het herstelproces 
versneld en kan eventuele uitval worden voorkomen, 
zo	is	onze	ervaring.	Omdat	er	meerdere	factoren	
invloed zijn, is het lastig om het effect van stress 
coaching hierin te isoleren.

Effecten pilot
•	 Door	directe	feedback	en	adviezen	te	geven,	

medewerkers zich gehoord te laten voelen 
en door met de praktische opdrachten aan 
de slag te gaan, is op korte termijn een 
gedragsverandering zichtbaar.

•	 Deze	gedragsverandering	heeft	een	positief	
effect op het herstel of leidt juist tot het 
voorkomen van verzuim. Dat heeft direct effect 
op het verzuim van de organisatie.

•	 Door	de	gedragsverandering	leren	de	
deelnemers om in toekomstige gelijksoortige 
situaties de eerder aangereikte tools weer 
te gebruiken. Hierdoor wordt herhaling van 
stressklachten verkleind.

•	 Inmiddels	zien	we	dat	steeds	meer	mensen	
binnen de organisatie bekend zijn met 
stresscoaching.

Impact op organisatie
Ondanks	de	positieve	ervaring	is	structurele	
verankering van de inzet van deze coach binnen 
Florence nog onderwerp van discussie.
Succesfactoren en geleerde lessen
•	 Laagdrempeligheid	is	belangrijk.	Zorgen	

dat medewerkers snel terecht kunnen bij de 
stresscoach.

•	 Daarnaast	zorgt	de	praktische	aanpak	voor	
een snel merkbaar effect bij de medewerker, 
waardoor de motivatie om te veranderen groot 
is.

•	 Het	is	goed	om	regelmatig	kenbaar	te	
maken dat de stresscoaching voor iedereen 
toegankelijk is.

•	 Er	is	één	stresscoach.	Een	leerpunt	is	om	
ruimte in de agenda te houden van deze 
persoon, zodat een medewerker ook op korte 
termijn een afspraak kan maken.

36

Thema 3 
omgaan met

hoge 
werkdruk
en stress



37

Deel 1: ambitie pilot

Achtergrond en ambitie
Het bedrijfsplan van Parnassia Groep ‘Merkbaar 
beter 2017-2019’ heeft als speerpunt 5: een gezond, 
positief en uitdagend werkklimaat - elke collega 
telt.	Vanuit	dit	speerpunt	zetten	we	o.a.	in	op	de	
volgende aspecten:
•	 Omgaan	met	werkdruk	en	voorkomen	van	

uitval door psychische oorzaken.
•	 Meer	veiligheid	door	minder	agressie.
•	 Betere,	intensievere	en	consequentere	

ziekteverzuimbegeleiding.
•	 Een	inspirerende	werkomgeving.

Het kader waarbinnen de pilot valt is die van de 
duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Wij 
hebben als doel om met dit programma onze 
medewerkers te ondersteunen bij het optimaal 
organiseren van de werkzaamheden op hun 
(kantoor)werkplek. Hierbij staat werkplezier voorop.

Doel pilot
Werken in zorg en welzijn vereist steeds meer 
veerkracht. Het werk vraagt om complexe 
taakstellingen.	Van	medewerkers	wordt	verwacht	dat	
zij waar mogelijk zelfsturend zijn en resultaatgericht 
en proactief handelen. De voornaamste ambitie is 
hierbij om te werken aan de duurzame inzetbaarheid 
van de werknemer: relevant voor zowel de 
werkgever als werknemer.

Deze pilot, gericht op effectief en vitaal werken, is 
gebaseerd op een werkmethodiek die medewerkers 
helpt om op een planmatige wijze hun resultaten 
te behalen, hierdoor grip te houden op hun werk 
en zodoende beter inzetbaar te worden en blijven. 
Deelnemers leren bewust te plannen, organiseren 
en communiceren, waardoor zelfsturing en 

Effectief en vitaal werken 

Deze pilot is 
uitgevoerd door:
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resultaatgericht handelen worden bevorderd. Dit 
maakt de werkdruk beter hanteerbaar, bevordert het 
werkplezier en vergroot de kwaliteit van het werk en 
de onderlinge samenwerking. De werkmethodiek 
die wordt gehanteerd is die van ‘Change into 
Excellent Performance’.

Activiteiten en planning
De pilot bestaat uit twee delen: een 
opleidingsprogramma voor de interne CiEP-
facilitators en twee groepstrainingen voor 
medewerkers..	Tijdens	de	groepstrainingenworden	
de deelnemers getraind en gecoacht in het leren 
kennen en toepassen van de principes die horen bij 
het bewust en effectief werken in een op informatie 
en interactie gebaseerde werkomgeving. Parallel 
daaraan worden de zes interne facilitatorsopgeleid. 
Tijdens	de	groepstrainingen	zullen	zij	,	onder	
supervisie en als onderdeel van hun opleiding, de 
individuele coaching van de deelnemers op zich 
nemen.

Na afronding van hun opleiding gaan deze zes 
facilitators door met de verdere implementatie 
van de effectieve werkmethoden binnen Parnassia 
Groep. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een 
online module, beschikbaar voor medewerkers die 
voldoende hebben aan e-learning, gevolgd door 
coaching en afronding door de interne facilitator.

Het programma zal bestaan uit training, e- learning, 
coaching en ondersteuning, waaruit een keuze kan 
worden gemaakt. Hiermee wordt voorzien in een 
aanbod op maat, variërend van alleen het volgen 
van de e-learning module tot aan het krijgen van 
training, coaching en ondersteuning op het werk.
Deelnemers

De trainingen staan open voor alle medewerkers 
van Parnassia Groep. De pilot zal ongeveer 250 
medewerkers bereiken. 

Deel 2: terugblik op resultaten 
en verloop pilot

Realisatie doel
Parnassia Groep wil haar medewerkers 
ondersteunen bij het effectief en vitaal werken. 
Bevorderen	van	zelfsturing	en	resultaatgericht	
werken staan hierbij centraal. Hiervoor is de 
methodiek van CiEP gekozen (‘Change into 
Excellent Performance’). De invoering van 
deze methodiek hebben we in twee fasen 
opgedeeld. Deze pilot betrof fase 1. Hierbij 
werden zes medewerkers door CiEP opgeleid 
tot gecertificeerde interne facilitators. Deze 
zes medewerkers hebben hiervoor een eigen 
opleidingstraject gevolgd en meegelopen met 
twee trainingsgroepen. Daarbij hebben zij, onder 
supervisie, het coachingstraject van de individuele 
deelnemers op zich genomen.

Het doel is bereikt. Eind september 2018 zijn de 
zes facilitators door CiEP officieel gecertificeerd. 
Daarna start fase 2, de verdere invoering van deze 
werkmethodiek binnen Parnassia Groep. In het 
najaar van 2018 zijn al drie nieuwe groepstrainingen 
afgerond.  In het voorjaar van 2019 volgen weer drie 
trainingen. Er is veel belangstelling voor..

Effecten pilot
De twee groepstrainingen zijn inmiddels 
geëvalueerd. Alle deelnemers hebben aangegeven 
dat CiEP hen helpt om de werkdruk beter te 
hanteren. Doordat het inzicht in het werkproces is 
toegenomen, is ook zichtbaar geworden wat het 
effect is van werkgewoonten op de resultaten en 
het ontstaan van werkdruk. Daar is meer keuze en 
zeggenschap in gekregen.

Thema 3 
omgaan met

hoge 
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Steeds meer medewerkers zien de toegevoegde 
waarde van de CiEP-trainingen. Nog voordat 
de CiEP-trainingen officieel gecommuniceerd 
werden hadden zich spontaan al verschillende 
belangstellenden gemeld. De training voorziet heel 
duidelijk in de behoefte aan ondersteuning bij het 
ontwikkelen van zelfsturend vermogen.

Het is lastig om nu al een indicatie van het effect 
op het verzuimcijfer te geven. We zijn op meerdere 
fronten actief met preventieve acties. Daardoor is 
het niet mogelijk een rechtstreeks verband aan te 
geven.

De zes interne facilitators ronden hun opleiding eind 
september af. Hun evaluatie wordt meteen daarna 
opgesteld.

Voor	de	langere	termijn	verwachten	we	zeker	
een zichtbaar effect. We gaan immers steeds 
meer groepen trainen. Doordat de facilitators 
laagdrempelig beschikbaar zijn kunnen we het 
geleerde bovendien gemakkelijk in de praktijk 
levend houden.

Impact op de organisatie
Enkele	quotes	van	deelnemers,	die	het	effect	goed	
beschrijven:
•	 “Ik	heb	meer	werkplezier,	meer	regie	en	doe	

mijn werk grotendeels bewuster.”
•	 “Met	een	vrij	simpele	methode	hele	grote	

stappen kunnen zetten in het effectiever en 
prettiger werken. Ik ervaar daarnaast meer 
balans tussen werk en privé.” 

•	 “Meer	in	control,	beter	in	balans	en	meer	rust.”
•	 “Overzicht	in	mijn	mail.	Rust	in	mijn	hoofd	en	

duidelijkheid naar mijn collega’s.”
•	 “Tijdbesparing	en	meer	rust	en	balans	in	je	

(privé)leven. Zeer leerzaam en boeiend!” 

Succesfactoren
Werken met het ‘train de trainer’ concept was een 
groot succes. Doordat we zes interne medewerkers 
hebben opgeleid zijn zij flexibel in het organiseren 
van de coachingstrajecten. Daarnaast zijn zij actief in 
het uitdragen van de uitgangspunten en werkwijze 
van CiEP, zodat het sneller als een olievlek kan 
uitbreiden.



Het vervolg: 
samen verder 
werken aan 
duurzame 

inzetbaarheid

40



41

Dit vervolgtraject borduurt verder op wat is 
opgebouwd. Daarbij gaat het om het verder 
prioriteren van duurzame inzetbaarheid in de regio. 
Daarbij staat het versterken van de duurzame 
inzetbaarheid van de medewerker zélf voorop. De 
inzetbaarheid van medewerkers staat onder druk. 
Daar moeten we ons bewust van blijven. 

Het project bestaat uit drie sporen waar een 
organisatie aan deel kan nemen. In het eerste 
spoor zitten de pilot-activiteiten van een werkgever, 
zoals trainingen, workshops, voorlichting en 
coaching, gericht op het versterken van de 
duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. In 
het tweede spoor kunnen werkgevers deelnemen 
aan een individueel begeleidingstraject voor uw 
organisatie. In het derde spoor zijn de activiteiten 
van	de	CNV	Academie	te	vinden.	Naast	deze	drie	
sporen rekenen wij ook op deelname aan regionale 
bijeenkomsten en kennisdeling.

Als u meewerkt aan dit regionale ESF-project dan 
kunt u 50% van de kosten terugkrijgen voor de inzet 
van uw eigen activiteiten in spoor 1 en 2.

Spoor 1: pilots
De onderwerpen die raken aan duurzame 
inzetbaarheid zijn: vitaliteit van medewerkers, 
arbeidsmarktfitheid van de medewerkers, omgaan 
met grensoverschrijdend gedrag van cliënten en het 
omgaan met werkdruk en stress. Het werkproces, 
vakkennis, de direct leidinggevende, ontwikkelingen 
in het vakgebied – ze zijn allemaal van invloed op 
de duurzame inzetbaarheid van een medewerker. 
Een pilot richt zich voornamelijk op een van twee 
dimensies hiervan, namelijk:
•	 De	rol	van	de	werknemer	zelf:	door	middel	

van de pilot krijgt de werknemer zelf tools 
om aan de slag te gaan met zijn of haar eigen 
duurzame inzetbaarheid. 

•	 De	rol	van	de	(direct)	leidinggevende	in	het	
stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van 
de werknemers in de organisatie.

Spoor 2: individueel 
begeleidingstraject
In dit spoor wordt uw organisatie ondersteund door 
een externe partij in het verder ontwikkelen van het 
beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 
Dit is ondersteuning gericht op een (of meerdere) 
van onderstaande processtappen:
•	 Analyse	van	de	huidige	situatie	van	uw	

organisatie met betrekking tot duurzame 
inzetbaarheid

•	 Ondersteuning	bij	ontwikkeling	van	beleid	en	
instrumenten

•	 Ondersteuning	bij	bewustwording	en	activering	
op de werkvloer

Een onafhankelijke expert die meewerkt aan dit 
project biedt deze ondersteuning aan. 

Spoor 3: CNV Academie
Ook	kunt	u	in	het	kader	van	dit	ESF-project	
activiteiten	inzetten	van	de	CNV	Academie.	Zij	
hebben een speciaal aanbod, gericht op het 
versterken van de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers.

Voor meer informatie, ga naar:
https://www.zorgzijnwerkt.nl/esf
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Deelnemende werkgevers aan dit project:

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Het	CNV	is	de	hoofdaanvrager	van	dit	project		geweest.	ZorgZijnWerkt	trad	op	als	
hoofduitvoerder van het project was verantwoordelijk voor het regionaal delen en 
verspreiden van de belangrijkste ervaringen en resultaten van dit project. Dit project werd 
mede mogelijk gemaakt, en gefinancierd, door het Europees Sociaal Fonds.
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Colofon
Samenwerken aan duurzame 
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