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Voorwoord 
Stichting SAM werkt aan een vitale arbeidsmarkt in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Dat 

doen wij door in-, door- en uitstroom van medewerkers te bevorderen. Medewerkers die bewegen, 

vergroten hun arbeidsmarktwaarde. Daarmee vergroten ze hun kansen binnen de eigen organisatie 

en op de arbeidsmarkt daarbuiten. 

Concreet zet de Stichting SAM hiervoor de volgende instrumenten in: 

SAM Netwerk: netwerkbijeenkomsten voor aangesloten werkgevers. Tijdens de 

netwerkbijeenkomsten kunnen mobiliteitskandidaten pitchen, er vindt uitwisseling plaats 

over kandidaten en vacatures en de ontvangende organisatie verzorgt een inhoudelijk 

presentatie over een actueel thema. 

SAM Regiopool: via de regiopool maken deelnemende organisaties over en weer (tijdelijke) 

vacatures en klussen aan elkaar kenbaar. 

SAM Workshops: medewerkers van aangesloten werkgevers kunnen gratis of tegen een 

kleine bijdrage deelnemen aan diverse workshops. 

Daarnaast stimuleert SAM onderlinge kennisuitwisseling. Voorliggend SAM Paper over duurzame 

inzetbaarheid is daar een voorbeeld van. In dit paper is de kennis en ervaring van vijf SAM 

deelnemers op dit thema gebundeld en aangevuld met kennis uit de literatuur. 

Wij danken Ruud Ermens van St. Anna Zorggroep, Marja Creemers van ProRail, Brigitte Franssen van 

GGZ Oost Brabant, Joep Janzing van De Wever en Antwanet Tool van GGzE Eindhoven heel hartelijk 

voor hun inzet en enthousiaste medewerking! Ook zijn we onze dank verschuldigd aan de 

medewerkers van TU Eindhoven waar een waardevol achtergrondgesprek mee heeft 

plaatsgevonden. 

Door onze adviseur en redacteur Sarah Schendeler zijn de diepte-interviews met zorg afgenomen en 

uitgewerkt. De resultaten zijn door haar geanalyseerd en in een toegankelijk, gemeenschappelijk 

kader geplaatst. Ook Sarah bedanken we zeer voor deze mooie bundeling van waardevolle kennis! 

Veel leesplezier en doe er je voordeel mee!  

 

Sjaak Verweij 

Ad Smets 

  

https://www.samzon.mobi/
https://www.st-anna.nl/
https://www.prorail.nl/
http://www.ggzoostbrabant.nl/
https://dewever.nl/
https://www.ggze.nl/
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Introductie door de auteur 
De mens is voor mij een oneindig boeiend raadsel. Waarom is de één gelukkig met wat hij heeft en 

zoekt de ander zijn leven lang tevergeefs naar voldoening? Wat maakt dat iemand die 40 uur of meer 

werkt in een complexe functie fluitend door het leven kan gaan, terwijl een ander met een schijnbaar 

overzichtelijke deeltijdbaan uitvalt met een burn-out? In dit soort vragen verdiep ik mij graag. Al 

lezende en tijdens het werken met mensen ontdek ik factoren die deze op het eerste oog vreemde 

verschillen kunnen verklaren. De mens blijft een wonder en een raadsel, maar mijn ervaring is dat 

verandering en positieve ontwikkeling mogelijk zijn. 

In dit SAM Paper heb ik willen onderzoeken wat we als organisaties kunnen faciliteren om 

persoonlijke ontwikkeling van mensen in het werk mogelijk te maken. Ontwikkeling die gericht is op 

het tot bloei laten komen van het innerlijk potentieel van de mens, zal ten goede komen aan onze 

organisaties. Laten we daarom investeren in de bloei van ons menselijk kapitaal, zodat onze 

organisaties kunnen groeien. Deze groei kan letterlijk zijn, maar kan daarnaast tot uitdrukking komen 

in de kwaliteit van onze producten en processen. 

Door middel van individuele begeleiding, trainingen op het gebied van omgaan met werkdruk, het 

begeleiden van projecten in organisaties, het uitbrengen van advies en het opstellen van beleid 

gericht op duurzame inzetbaarheid wil ik met mijn bedrijf Fermate Coaching bijdragen aan een 

mooiere werkwereld. Heeft u vragen op dit gebied, schroom dan niet om contact met mij op te 

nemen. 

Hartelijke groet en graag tot ziens! 

 

Sarah Schendeler 
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Gedeelde passie: investeren in onze medewerkers 
De wens om medewerkers tot bloei te laten komen in hun werk, is de gedeelde passie van de 

vertegenwoordigers van de deelnemers aan het SAM Netwerk. Gevraagd naar hun motivatie tijdens 

de workshop ‘Groeiende organisaties door bloeiende medewerkers’ op 16 mei 2017 kwamen op de 

vraag ‘Vanuit welke drijfveer ben jij ooit aan het HRM-vak begonnen?’ antwoorden als: 

“Mensen plezier laten hebben in werk en leven”; 

“Het beste in de ander naar boven halen”; 

“De spiegel willen zijn voor de ander om te laten zien hoe leuk veranderen kan zijn”; 

“Mensen in beweging krijgen, dat maakt de organisatie vitaler”; 

“Vergroten van de autonomie van de ander”. 

Waarom draagt deze passie bij aan de groei van onze organisaties? 
Dit zijn prachtige drijfveren. Maar, waarom zouden we dit willen? Leveren bloeiende medewerkers 

eigenlijk wel groei op in onze organisaties, in kwaliteit of in kwantiteit? Een kleine duik in de 

literatuur en in de wet geeft antwoorden op de ‘waarom’-vraag. 

 

Waarom we zouden inzetten op het laten bloeien van onze medewerk ers 

 Het staat in de wet 
De Arbowet regelt het bevorderen van gezondheid, veiligheid en welzijn van alle 
werknemers. In deze wet benadrukt de overheid het belang van preventie; van het 
voorkόmen van ziekte en psychosociale arbeidsbelasting.i 
 

 Een bloeiende medewerker verzuimt minder 
Een bloeiende medewerker is een blije medewerker. De kans dat deze 
medewerker verzuimt, is relatief klein. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die 
hoog scoren op bevlogenheid 27% minder verzuimen.ii 
 

 Een bloeiende medewerker presteert beter 
Bloeiende medewerkers leveren betere prestaties: ze worden positiever 
beoordeeld door collega’s en leidinggevenden, blijven langer bij een organisatie, 
zijn meer bereid om collega’s te helpen, ze zorgen voor een hogere omzetiii en ze 
zijn 18% productieveriv. 

 

Wat burn-out, bore-out en bevlogenheid met elkaar te maken hebben 
Het aandeel medewerkers dat klachten heeft ten gevolge van psychosociale arbeidsbelasting neemt 

toe. Uit de nieuwste kerncijfers beroepsziekten (2017) blijkt dat 42% van alle meldingen van 

beroepsziekten – deze zijn gedaan door bedrijfsartsen – psychische aandoeningen betreft. Daarmee 

is het aandeel van deze categorie in het totaal wederom gestegen (2015: 33%). Als de sector bouw – 

waar relatief weinig psychische beroepsziekten voorkomen - buiten beschouwing wordt gelaten, is 

het aandeel psychische beroepsziekten 60%. Overspannenheid en burn-out vormen met 74% het 

grootste deel van deze groep. Bij 60% van de psychische beroepsziekten was er sprake van verzuim 

dat langer dan drie maanden duurde.v 

  

https://www.samzon.mobi/sam-netwerk-bijeenkomst-zorgssector-mei-2017/
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Burn-out kenmerkt zich door uitputting, cynisme en verminderde prestaties. Bevlogenheid heeft  

vrijwel de tegenovergestelde kenmerken: energie, betrokkenheid en competentie.vi Met andere 

woorden: bevlogen medewerkers lopen minder risico om uit te vallen door burn-out of andere stress 

gerelateerde klachten. Het loont om te investeren in de bevlogenheid van medewerkers.  

Wat veroorzaakt eigenlijk psychosociale arbeidsbelasting? Enerzijds hebben de gedragingen (zoals 

voeding en beweging) en de persoonskenmerken van de medewerker hier invloed op. 

Persoonskenmerken die de stressbestendigheid van de medewerker bepalen, zijn: de mate van 

zelfkennis, (zelf)vertrouwen, doorzettingsvermogen, emotionele stabiliteit, neiging tot 

perfectionisme en extraversie.vii Anderzijds zijn er diverse omgevingsfactoren die de psychosociale 

arbeidsbelasting verhogen: werkdruk, baanonzekerheid, rolstress, organisatorische beperkingen, het 

waarnemen van organisatiepolitiek, lange werkdagen en overwerken. viii  

Chronische stress kan leiden tot overspannenheid, burn-out of depressie. Alle drie zijn dit psychische 

aandoeningen die veroorzaakt worden door een haperend stress respons systeemix. Chronische 

stress kan ook lichamelijke klachten veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, 

slaapstoornissen of een verzwakt afweersysteem. 

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse werkgevers het belangrijk vinden om maatregelen te nemen om 

uitval door stressklachten te voorkomen. Tot op heden ontbreekt echter veelal duidelijk beleid, x al 

schrijft de wet sinds 1 juli 2017 voor dat iedere organisatie een plan van aanpak maakt dat gaat over 

de preventie van psychosociale arbeidsbelasting.xi Om tot een goede en gedragen aanpak te komen, 

is als eerste bewustwording van het probleem nodig. Daarna kan gewerkt worden aan structurele 

maatregelen ter preventie van chronische werkstress en psychosociale arbeidsbelasting. 

 

 

 

Als chronische stress zo slecht voor ons is, waarom halen we dan niet flink wat druk van de ketel? Zo 

simpel is het niet. Als burn-out aan de ene kant van het spectrum staat, dan staat bore-out aan de 

andere kant. Als we mensen uitdagingen ontnemen, raken ze verveeld. Mensen met een bore-out 

hebben saai werk waarin ze hun capaciteiten en ambities niet kwijt kunnen. Ze zijn vaak cynisch, 

onverschillig en vergeten vaak dingen (merk op dat deze kenmerken lijken op mensen met een burn-

out).xii Ze krijgen te weinig prikkels en gaan stimulatie zoeken (bijvoorbeeld door te dagdromen, 

andere dingen doen of collega’s van het werk te houden).  

Chronische stress voorkom je niet door eenvoudigweg uitdagingen en prikkels weg te nemen. Wat 

wel een oplossing is, is het vergroten van de energiebronnen van onze medewerkers. Werk dat 

aansluit bij de intrinsieke motivatie van de medewerker geeft energie. Maar ook een juiste balans 

tussen inspanning en ontspanning is daarvoor nodig. Met hard werken is niets mis, maar wat funest 

voor ons is, is niet ontspannen. Ons stress respons systeem heeft hersteltijd nodig om daarna weer 

te kunnen presteren. Als we voldoende ontspannen, ontwikkelen we veerkracht waarmee we de 

uitdagingen van het werk aan kunnen. 
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Als we onze fysiologische basis serieus nemen en dus enerzijds zorgen voor de juiste balans tussen 

inspanning en ontspanning en anderzijds werk doen dat we zinvol vinden, zijn we in staat om tot 

bovengemiddelde prestaties te komen. De Utrechtse psychologen Schaufeli en Bakker duiden dit aan 

met de term bevlogenheid. Kenmerken van bevlogen werknemers zijn volgens henxiii: 

1. Vitaliteit: het zijn energieke werknemers met veel veerkracht en doorzettingsvermogen; 

2. Toewijding: deze medewerkers zijn sterk betrokken bij hun werk, ervaren hun werk als 

zinvol, inspirerend en uitdagend en ze zijn trots op en enthousiast over hun werk; 

3. Absorptie: ze gaan helemaal op in hun werk waardoor de tijd stil lijkt te staan. 

Voordelen voor de organisatie zitten erin dat bevlogen medewerkersxiv: 

Trouw zijn aan de organisatie; 

Beter presteren;  

Anderen aansteken met hun bevlogenheid; 

Klantvriendelijker en vrolijker zijn; 

Stressbestendiger zijn. 

Het is een misvatting om te denken dat bevlogen medewerkers workaholics zijn. Een bevlogen 

medewerker werkt omdat hij het leuk vindt, maar doet in zijn vrije tijd ook andere dingen. Een 

workaholic voelt de innerlijke drang om hard te werken; weet niet van ophouden. Deze laatste 

instelling leidt regelrecht naar burn-out. De instelling van bevlogen medewerkers leidt daarvan weg.xv 

Ook bevlogen medewerkers zijn moe aan het eind van hun werkdag. Maar, ze zijn moe en voldaan. 

Deze vermoeidheid is na een ontspannende activiteit of een nacht goed slapen weer over.xvi 

Bloeiende medewerkers zijn betrokken of zelfs bevlogen medewerkers. Deze medewerkers benutten 

hun talenten en werken op basis van waarden die voor hen van belang zijn. Medewerkers die dit 

doen, putten zichzelf niet uit, maar krijgen energie van hun werk. Daarmee vergroten ze hun 

veerkracht: ze zijn in staat om goed om te gaan met tegenslagen en kunnen uitdagingen aan. Het 

loont dus om te investeren in werknemers die goed functioneren. 
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Hoe kunnen we onze medewerkers laten bloeien? 
Nu we weten waarom we inzetten op de bloei van medewerkers is het van belang om na te gaan hoe 

we dit kunnen doen. Grofweg kunnen we drie manieren onderscheidenxvii: 

I. We kunnen reageren op negatieve en belastende omstandigheden; 

II. We kunnen proactief negatieve en belastende omstandigheden voorkomen of voorspellen; 

III. We kunnen additief positieve en energie gevende omstandigheden verbeteren of 

versterken. 

In de literatuur worden de additieve maatregelen ook wel aangeduid als het vergroten van de 

‘amplitie’ van medewerkers. 

 

De manieren waarop we kunnen werken aan de bloei van onze medewerkers  

I.  
 
 

Genezen 
 

Van oudsher kennen we curatief werken: wie ziek is, genezen we. We reageren 
op een ongewenste situatie. Als lichaam en/of geest zo ziek zijn dat we niet 
meer kunnen werken, moeten we iets doen om deze medewerker te genezen. 

II.  
 
 
Voorkomen 
 

Proactieve maatregelen zijn erop gericht om problemen te voorkόmen. Dat 
doen we bijvoorbeeld door risico’s te inventariseren en maatregelen ter 
voorkoming van ongevallen te nemen. Ook zorgen we ervoor dat processen 
goed zijn ingeregeld, zodat mensen hun werk goed kunnen doen. 

  
 
 
Voorspellen 
 

Een andere proactieve maatregel is het voorspellen van problemen en daarop 
te acteren. Bijvoorbeeld door een medewerker tevredenheidonderzoek uit te 
voeren, of door leidinggevenden te vragen om een inschatting te maken van 
het risico op slechter presteren of uitval van medewerkers. 

III.  
 
 
 
Verbeteren 
 

Bij additieve maatregelen voegen we iets toe waardoor de medewerkers 
kunnen excelleren. Zo kunnen we de externe werkomstandigheden van de 
medewerker verbeteren door maatregelen te nemen in de fysieke 
werkomgeving of door structuren en processen te verbeteren. Hierdoor 
kunnen welbevinden en prestaties van de medewerker toenemen.  
 

  
 
 
 
Versterken 
 

Andere additieve maatregelen richten zich niet op de externe 
werkomstandigheden, maar op het versterken van het eigen mentaal kapitaal 
van de medewerker. Dit kan bijvoorbeeld doordat de medewerker zijn 
persoonlijkheid, persoonlijke drijfveren en waarden steeds beter leert kennen 
en die leert te verbinden met het werk dat hij doet. 
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Tijdens de eerdergenoemde workshop ‘Groeiende organisaties door bloeiende medewerkers’ is aan 

de vertegenwoordigers van de deelnemers de vraag gesteld op welke van de vijf genoemde 

interventiemogelijkheden actie nodig is om de medewerkers in hun organisatie meer te laten 

bloeien.  De antwoorden daarop geven een duidelijk voorkeur aan voor additieve maatregelen.  
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Wat kunnen we doen om onze medewerkers te laten bloeien? 
Bij het beantwoorden van deze ‘wat’-vraag ligt de nadruk op de additieve maatregelen. Deze 

categorie maatregelen is nog het minst onderzocht en uitgewerkt.xviii Hieronder volgt eerst een 

schematisch overzicht van aspecten die van belang zijn voor medewerkers om hun energiebronnen, 

en daarmee hun veerkracht, te vergroten. Daarna zijn reeds toegepaste methoden en maatregelen 

uit de diepte-interviews op een rij gezet. Op enkele plaatsen zijn daarop aanvullingen gedaan vanuit 

kennisoverdracht tijdens de SAM Netwerkbijeenkomsten en vanuit de literatuur. 

 

Wat de veerkracht van medewerkers vergroot 

  
Bevlogenheid en werkplezier (medewerkers ervaren hun werk als zinvol) 
 
 

  
Sociale steun (samenwerken aan doelen, elkaar kunnen vervangen) 
 
 

  
Ontplooiingsmogelijkheden (persoonlijk en professioneel) 
 
 

  
Feedback (regelmatig, ook op wat goed gaat, verbeterpunten opbouwend) 
 
 

  
Autonomie en keuzevrijheid (medewerkers kunnen zelf werk en tijd 
indelen binnen gegeven kaders) 
 

  
Variatie en uitdagingen (passend bij wat de medewerker wil en aankan) 
 
 

  
Gezonde werkomgeving (eten, bewegen, fysieke belasting) 
 
 

  
Breinvriendelijke werkomgeving (balans aanwezig / afwezig op het werk, 
beperkte (digitale) informatiestroom) 
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Mooie voorbeelden van maatregelen die de bloei van onze medewerkers mogelijk maken 
Tijdens de diepte-interviews zijn prachtige instrumenten benoemd die kunnen bijdragen aan de bloei 

van onze medewerkers. Spreekt een instrument je aan? Lees er meer over in het uitgewerkte 

interview in de bijlage. Nog meer weten? Neem gerust contact met me op! 

 
GEZONDHEID VAN DE MEDEWERKERS 

Spinnenweb van positieve gezondheid 

Door aandacht te geven aan de vitaliteit van de medewerkers kunnen de betrokkenheid bij en 

kwaliteit van het werk verbeteren. De GGZ Oost Brabant laat medewerkers het spinnenweb van 

positieve gezondheid invullen. De werkgroep duurzame inzetbaarheid analyseert de resultaten en zet 

naar aanleiding daarvan acties uit.  

Fit@werkscan 

ProRail meet de vitaliteit van medewerkers met de fit@werkscan. Medewerkers vullen vragen in 
over hun fysieke en mentale vitaliteit, mobiliteit en vakmanschap. Online krijgen de medewerkers 
vervolgens inzicht in wat nodig is en welke interventies ProRail daarvoor beschikbaar heeft. 
 

John van de Ende-Model 

Om goed inzicht te krijgen op hoe het met iemand gaat, maakt het loopbaancentrum van ProRail 
tijdens workshops gebruik van het ‘John van de Ende-model’. Daarin staan de gemoedstoestanden 
bore-out, burn-out, tevreden en bevlogen met bijbehorende gedragskenmerken benoemd. 
Herkenning van het eigen gedrag zet een medewerker aan tot denken. In de praktijk is gebleken dat 
de medewerker dan sneller overgaat tot het nemen van actie.  
 
WERKPROCESSEN 
 

Eén vaste overlegdag 

Autonomie – zelf gelegenheid hebben om werktijden en werklocatie te bepalen – draagt bij aan de 

veerkracht van medewerkers. Bij GGZ Oost Brabant hebben ze daarom één vaste overlegdag waarop 

iedereen aanwezig is. Op de andere dagen bepaalt ieder voor zich waar en wanneer hij werkt. 

Ontregelen 

We kennen het allemaal wel: zo veel regels en procedures dat de moed ons in de schoenen zakt. Bij 

De Wever was dit niet anders. Deze organisatie heeft ervoor gekozen om te gaan ‘ontregelen’. Er zijn 

zo veel mogelijk regels afgeschaft en medewerkers krijgen alleen kaders en richtlijnen mee. Daar kan 

ieder team vervolgens zelf invulling aan geven. De kaders gaan bijvoorbeeld over leren & 

ontwikkelen. Iedere medewerker weet over welk budget hij beschikt en kan zelf bepalen waar hij dit 

aan wil besteden.  

Silent Tuesday    

In drukke kantoortuinen en met de continu om aandacht vragende (social) media is concentratie een 

schaars goed geworden. Het instellen van een rustige dag, of een aantal ‘stille uren’ op een dag, 

helpt medewerkers om ongestoord werk te kunnen doen waar concentratie bij nodig is. Tijdens deze 

uren worden telefoons uitgezet en e-mails niet gecheckt, wordt er niet vergaderd en storen collega’s 

elkaar niet. In België experimenteert een aantal bedrijven hiermee onder de naam ‘Silent Tuesday’. 

https://fermatecoaching.nl/contact/
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Lean werken 

Lean is een denk- en werkwijze gericht op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Bij 
Diagnostiek voor U hangen bijvoorbeeld whiteboarden voor iedereen zichtbaar op de werkvloer met 
daarop verbeterpunten, actiehouders en termijnen aangegeven. Wekelijks vindt een update plaats. 
 
TEAMS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Zelfstandige teams 

Zelfstandige teams geven de medewerkers de gelegenheid om zelf naar beste weten en kunnen te 
kunnen reageren op wat het werk van ze vraagt. Bij De Wever is de overgang naar zelfstandige teams 
begeleid door een management development traject waarin de leidinggevenden hebben geleerd hoe 
zij deze overgang kunnen begeleiden. Daarnaast is er een programmamanager die de teams en 
medewerkers in deze overgang ondersteunt. Ook GGzE laat de teams zo veel mogelijk zelf 
organiseren. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Het 
Centrum voor Ontwikkeling van de GGzE gaat medewerkers en teams hierbij ondersteunen. 
 
FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 
 

Dialooggesprekken 

De dialooggesprekken vormen een alternatief voor de traditionele functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. Bij Diagnostiek voor U werken ze hiermee. Tijdens dialooggesprekken 
hebben medewerkers meer inbreng dan in de traditionele functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. Ook heeft de medewerker meer te zeggen over het scoren van de 
voortgang. De leidinggevende beoordeelt minder op resultaat en meer op inspanning. Ook ProRail 
stapt af van het traditionele model. Het in contact komen en in gesprek zijn met elkaar over thema’s 
als toekomst, ambitie, taakvolwassenheid, inzetbaarheid, ontwikkeling en gedrag zijn belangrijke 
doelen van het periodieke gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Er zijn vijf hulpvragen, die 
de manager ter ondersteuning kan, maar niet hoeft te gebruiken tijdens dit gesprek. 
 

Huis van Werkvermogen 

Bij St. Anna Zorggroep wordt het Huis van Werkvermogen ingezet als alternatief voor de traditionele 
functioneringsgesprekken. Dit ‘huis’ bestaat uit een aantal verdiepingen: werk, normen en waarden, 
competenties, gezondheid en werk-privé-balans. Al deze verdiepingen samen bepalen het 
werkvermogen van een medewerker. Dit huis biedt de leidinggevende mooie ingangen voor een 
gesprek. Ook GGzE maakt graag gebruik van het Huis van Werkvermogen in gesprekken tussen 
leidinggevende en medewerkers. Hiermee kan het begrip duurzame inzetbaarheid in de praktijk 
vertaald worden.  
 
CULTUURVERANDERING 
 

Planetree principes integraal doorvoeren 

Planetree is een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarin mensgerichte zorg voorop 

staat. Drie principes staan centraal: betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie. 

Vanuit deze principes geeft GGzE vorm aan de ontwikkeling van haar organisatie in de volle breedte.  
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Voorbeeldgedrag van leidinggevenden 

Om nieuw gedrag onderdeel te maken van de cultuur van een organisatie is het ‘voorleven’ door 
leidinggevenden van essentieel belang. Bij ProRail is een beweging gemaakt van werken volgens 
hiërarchie en protocollen naar werken vanuit ondernemerschap en doen. Deze beweging is succesvol 
in gang gezet door het actieve voorbeeldgedrag van de directeur, loopbaanadviseurs en 
leidinggevenden. De directeur is heel zichtbaar en benaderbaar en houdt zich aan afspraken. De 
loopbaanadviseurs gaan actief naar de mensen en teams toe. De leidinggevenden kunnen gebruik 
maken van het ‘oefenlab’ om bijvoorbeeld hun gesprektechnieken te verbeteren. 
 

Ontwikkeling centraal in plaats van mobiliteit 

Mobiliteit is een middel om te ontwikkelen. Vaak schrikken medewerkers van het woord ‘mobiliteit’. 
Door te praten over ontwikkeling ontstaat makkelijker een opening om in gesprek te komen met 
medewerkers. Vanuit deze gedachte bouwt GGzE aan een Centrum voor Ontwikkeling. 
 
SCHOLING EN ONTWIKKELING 
 

Toevoeging loopbaanvraag: ‘Wat durf je?’ 

Het loopbaancentrum van ProRail gaat actief op bezoek bij teams en medewerkers. Aan de vier 
standaard loopbaanvragen: wie ben je, wat ken je, wat kun je en wat wil je, is een vijfde toegevoegd: 
wat durf je? Deze laatste vraag zet aan tot actie en concreet maken. 
 

Website ‘Ik zit aan de knoppen’ 

GGZ Oost Brabant ondersteunt vrijwillige mobiliteit met de website www.ikzitaandeknoppen.nl. 
Daarop is een schat aan informatie te vinden voor mensen die overwegen om door of uit te stromen. 
 

Gluren bij de buren 

Om de interne doorstroom te bevorderen organiseert de TU Eindhoven periodiek de ‘Dag van 
Inspiratie’. Tijdens deze dag krijgen medewerkers de gelegenheid om bij collega’s te gaan kijken hoe 
het er daar aan toe gaat. In de ochtend vertellen sprekers aan geïnteresseerde collega’s over hun 
afdeling of taakveld en in de middag staat ‘Gluren bij de Buren’ op het programma. Medewerkers 
kunnen op andere afdelingen ervaren hoe het er daar aan toe gaat. Deze dag stimuleert op een 
positieve manier de heroriëntatie en mobiliteit van medewerkers. 
 

In Company scholingsaanbod 

Met een goed inhoudelijk scholingsaanbod kunnen de medewerkers expert blijven en hun vakkennis 
vergroten. De St. Anna Zorggroep heeft bijvoorbeeld de Anna Academie. De GGzE heeft een 
uitgebreid aanbod van e-learning modules – waarvan een groot deel van Good Habitz – die deels 
verplicht en deels vrijwillig gevolgd kunnen worden. Een goed intern scholingsaanbod is erg duur. Om 
een goed en betaalbaar aanbod aan te kunnen bieden, heeft GGZ Oost Brabant daarom gekozen 
voor samenwerking met andere zorgverleners. 
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Talent voor Management 

Een bijzonder intern scholingsaanbod heeft St. Anna Zorggroep beschikbaar voor medewerkers die 
de ambitie en potentie hebben om manager te worden. Ze blijven hun eigen werk doen, maar krijgen 
daarbij een talentcoach. Dit is iemand uit het MT die de kandidaat begeleidt. Daarnaast hebben deze 
mensen iedere 6 tot 7 weken onderling intervisie en ieder kwartaal een inhoudelijke bijeenkomst. Op 
basis van wat nodig is, krijgt de kandidaat de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen. Op een 
goede dag is het zover en komt de passende vacature voorbij. 
 

Tijdelijke klussen of projecten 

St. Anna Zorggroep biedt aan haar medewerkers tijdelijke interne projecten aan. Medewerkers 
kunnen voor een periode meedraaien in zo’n project en daar nieuwe vaardigheden ontdekken en 
ontwikkelen. Bij ProRail zijn tijdens een periode van krimp aan medewerkers zowel interne 
werkervaringsplaatsen op andere afdelingen als externe werkervaringsplaatsen bij netwerkpartners 
aangeboden. De veiligheid voor de medewerkers bestond uit een terugkeergarantie. Door deze 
aanpak zijn veel medewerkers op een passender plek terecht gekomen. 
 

Samenwerking tussen organisatie en opleidingen 

De Wever faciliteert de professionele ontwikkeling van medewerkers met Zorg Innovatie Centra 

(ZIC’s) voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en met Zorg Innovatie Netwerken (ZIN’s) voor de 

wijkverpleging. Hierin werken studenten en medewerkers samen. Studenten leveren actuele kennis 

vanuit hun opleiding, medewerkers leveren hun praktijkervaring. Ze leren van elkaar en stimuleren 

elkaar om te reflecteren, te verbeteren en vernieuwen. 
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Aantal werknemers: 

4.600 

 

Wat doet de organisatie? 

ProRail houdt Nederland bereikbaar 

via het spoor door het beheren en 

aanleggen van spoorwegen en 

andere spoor gerelateerde 

infrastructuur (zoals stations en 

bruggen) 

 

Trend ziekteverzuim: 

3,8% (jaarplan; 3,7%) 

Marja Creemers 

Adviseur mobiliteit en duurzaam inzetbaarheid 

Ik ontmoet Marja Creemers in ‘De Inktpot’: een reusachtig groot en 
onverwoestbaar bakstenen gebouw in Utrecht. Aan de ene kant 
prachtig met Jugendstil elementen, aan de andere kant 
bombastisch en inflexibel. Een mooie metafoor voor de organisatie 
ProRail: voornamelijk hoger opgeleide professionals, die 
verantwoordelijk zijn voor een duurzaam, veilig, betrouwbaar en 
punctueel spoor. De omvangrijke organisatie met een lange 
ambtelijke traditie is net als het gebouw een inflexibele kolos die 
moeilijk in beweging te krijgen is. Toch is dat gelukt in de afgelopen 
jaren! ProRail beweegt van werken volgens hiërarchie en 
protocollen naar werken vanuit ondernemerschap en doen. 
 
Welke groei-ambitie heeft de organisatie? 

Marja Creemers, adviseur in mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, 

vertelt: “We komen uit een periode waarin 600 fte bezuinigd moest 

worden. Toen hadden we geen groei-, maar een krimpambitie. Toch 

hebben we door deze operatie een ontwikkeling doorgemaakt. Het 

primaire gedachtegoed, wat heeft de medewerker aan kennis en 

kunde in huis, is verruimd met het meer optimaal benutten van de 

talenten van medewerkers in het werk.   

Fotograaf: Gerrit Serné 

ProRail 



 
 

Dat hebben we gedaan door eerst bewustwording te creëren bij managers en medewerkers. Het benutten van de 
kwaliteiten van medewerkers is namelijk een belangrijk onderdeel in het ervaren van plezier in je werk. De basis 
voor organisatiesucces hangt nauw samen met werkplezier, want het hebben van werkplezier maakt de 
medewerkers leergieriger, creatiever, productiever en zelfverzekerder.  
 
Door deze beweging zijn meer mensen ‘op hun plek’ gekomen. Voor de medewerkers die buiten hun eigen 
afdeling hun talenten naar verwachting beter konden ontplooien, boden we ‘veilige’ probeermogelijkheden: 
interne werkervaringsplaatsen op een andere afdeling en externe mogelijkheden om een periode te kunnen 
werken bij één van onze netwerkpartners. De veiligheid bestond uit een terugkeergarantie. Deze aanpak heeft 
ervoor gezorgd dat iedereen de kans werd geboden om naar een gewenste plek te gaan ontwikkelen, door of uit 
te stromen. 
 
De positieve ervaring die we hebben opgedaan met het sturen op talenten en kwaliteiten, en niet alleen op 
kennis en kunde (want die kunnen worden bijgespijkerd), loopt door in onze huidige ambitie: onze medewerkers 
in hun kracht zetten en ze van daaruit verantwoordelijkheid laten nemen, niet alleen in hun huidige werk, maar 
ook in hun verdere loopbaanontwikkeling.” 
 
Heeft de organisatie een visie op de ontwikkeling van medewerkers in relatie tot deze ambitie? Wat is de 

essentie daarvan? 

“We zijn deze visie momenteel aan het vertalen in een andere functionerings- en beoordelingsstructuur. Dit jaar is 
een proefjaar, waarin we afstappen van het traditionele model. De medewerker en manager bepalen nu zelf hoe 
het gesprek wordt ingestoken. Het in contact komen en in gesprek zijn met elkaar over thema’s als toekomst, 
ambitie, taakvolwassenheid, inzetbaarheid, ontwikkeling en gedrag zijn belangrijke uitgangspunten daarbij. Er zijn 
vijf hulpvragen, die de manager ter ondersteuning kan, maar niet hoeft te gebruiken tijdens dit gesprek. De 
intentie is, dat bij een positieve evaluatie van dit proefjaar, wij ook de beloningsstructuur hierop gaan aanpassen.” 
 
Is het gezondheidsbeleid van ProRail curatief, preventief en/of gericht op het optimaal benutten van het 

potentieel van de medewerkers? 

“Er zullen altijd mensen ziek worden, dus curatief beleid zal altijd blijven bestaan. Onze nadruk ligt, in het 
verlengde van onze visie, op preventie en amplitie; het versterken van iemands potentieel. We willen er 
bijvoorbeeld tijdig zicht op krijgen wanneer het beroep van treindienstleider – die 24/7 zeer verantwoordelijke 
diensten draait – te zwaar voor iemand wordt. We kunnen dan op een bepaald moment preventief zoeken naar 
andere mogelijkheden voordat iemand ziek uitvalt. 
 

  



 
 

Online hebben we de ‘fit@werkscan’ die goed bezocht wordt. 

Medewerkers vullen vragen in over vier, door ProRail vastgestelde, pijlers in relatie tot duurzaam 
inzetbaarheid: 

• Fysieke vitaliteit 

• Mentale vitaliteit 

• Mobiliteit 

• Vakmanschap 

Via deze scan krijgen de medewerkers meteen inzicht welke interventies er voor die medewerker nodig 
zijn. De Menukaart Vitaliteit geeft helderheid welke interventies door ProRail worden aangeboden om 
ze daarbij te helpen.” 

Heeft de organisatie haar instrumentenkoffer aangepast op deze visie?  

“Ja, zeker. Aan de basis van de beweging richting amplitie ligt bewustwording. Bewustwording is de 

basis van waaruit je mensen in beweging krijgt. Naast het goede gesprek en de fit@werkscan zetten we 

daarvoor nog een aantal instrumenten in. Zo hebben we aan de vier loopbaanvragen – wie ben je, wat 

ken je, wat kun je en wat wil je – een vijfde toegevoegd: Wat durf je? Deze laatste vraag zet aan tot actie 

en concreet maken. Dat vinden we heel belangrijk in ons loopbaancentrum. 

Om goed zicht te krijgen op hoe het met iemand gaat, maken wij tijdens onze workshops gebruik van het 

‘John van de Ende-model’. Daarin staan de gemoedstoestanden bore-out, burn-out, tevreden en 

bevlogen met bijbehorende gedragskenmerken benoemd. Herkenning van hun eigen gedrag zet een 

medewerker aan tot denken. In de praktijk is ook gebleken, dat de medewerker dan sneller overgaat, 

mocht dat nodig zijn, tot het nemen van actie. Ons streven is dat medewerkers zo veel mogelijk bevlogen 

zijn, want dan doen ze werk waar ze goed in zijn en energie van krijgen. 

Daarnaast is bij onze kentering van koers voorbeeldgedrag van essentieel belang. Zo is onze directeur 

heel zichtbaar en benaderbaar. Hij neemt de tijd voor mensen, heeft een heldere boodschap en doet wat 

hij zegt. En wij gaan vanuit onze adviseursrol veel de ‘boer’ op, om aansluiting bij de business te krijgen en 

te houden. Zo krijgen wij een goed gevoel waar de ’klant’ echt behoefte aan heeft, om daar vervolgens 

gericht op te anticiperen.” 

Hoe zijn de leidinggevenden betrokken bij het uitvoeren van de visie? 

“De leidinggevenden zijn mede aan zet als het gaat om in contact te zijn en te blijven met de 

medewerkers. De kunst is om thema’s, die belangrijk zijn voor die medewerker, op tafel te krijgen en er 

samen over te hebben. Omdat er nu geen vaste schema’s en scoreformulieren zijn, is dat voor sommige 

leidinggevenden best even wennen. We gooien ze niet in het diepe hoor! Ze kunnen bijvoorbeeld gebruik 

maken van het Oefenlab om hun gesprekstechnieken verder te ontwikkelen en te verbeteren. Ook zijn 

er workshops gegeven om het ‘goede’ gesprek over inzetbaarheid te kunnen voeren. En dan zijn er 

natuurlijk nog altijd de hulpvragen!” 

Hoe vertaalt zich dit in de dagelijkse praktijk? 

“Dat medewerkers meer gaan bewegen van wat een ander een goede stap voor ze vindt, naar het nemen 

van hun eigen verantwoordelijkheid en zelf hun keuzes gaan maken. Prachtig om te zien!” 

Wat gun je jouw organisatie op dit gebied in de toekomst? 

“Verdere ontwikkeling en innovatie op het gebied van mens en techniek. En een positieve pers; dat 

hebben we wel verdiend!” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aantal werknemers: 

2.200 

 

Wat doet de organisatie? 

Het St. Anna Ziekenhuis 

(Geldrop/Eindhoven), Ananz- 

bestaande uit vier woonzorgcentra 

(Geldrop/Heeze)- en medisch 

sportgezondheidscentrum 

TopSupport (Eindhoven) vormen 

samen de St. Anna Zorggroep. 

 

Trend ziekteverzuim: 

4,7% (excl. Zwanger). De trend is 

stabiel. 

Ruud Ermens 

P&O adviseur 

Bij binnenkomst van het ziekenhuis speelt een man op een 
vleugel. Meteen voelt de omgeving minder als een 
ziekenhuis. En ik voel me welkom. Mooi hoe zo’n 
schijnbaar eenvoudig instrument, in dit geval letterlijk een 
instrument, direct invloed heeft op mijn ervaring van de 
organisatie. Uit het interview blijkt de piano geen toeval, 
maar een uitingsvorm van de ambitie van de zorggroep.  
 
Welke groei-ambitie heeft de organisatie? 

Ruud Ermens, zo’n 16 jaar werkzaam als P&O adviseur bij 

‘het St. Anna’, vertelt over de ambities van de organisatie: 

“St. Anna Zorggroep groeit, wanneer de voorgenomen fusie 

doorgezet wordt. Daardoor zullen we straks met drie keer 

zoveel medewerkers zijn. Deze kwantitatieve groei is slechts 

een deel van onze ambitie. In kwaliteit willen we groeien 

door onze lokale verbondenheid steeds verder te 

versterken; op een warme en betrokken manier goede zorg 

verlenen. Daar past een gebaar, zoals de piano bij 

binnenkomst, bij.” 

 

St. Anna Zorggroep 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft de organisatie een visie op de ontwikkeling van medewerkers in relatie tot deze ambitie? Wat is de 

essentie daarvan? 

“Onze medewerkers ontwikkelen zich blijvend op vier kerncompetenties. Dit zijn eigenschappen die we als 
zorgverleners nodig hebben om die warme en betrokken zorg te kunnen leveren: persoonlijk, professioneel, 
verbindend en vindingrijk.”   
 
Is het gezondheidsbeleid van de St. Anna Zorggroep curatief, preventief en/of gericht op het optimaal benutten 
van het potentieel van de medewerkers? 
“Op dit gebied hebben we een verschuiving meegemaakt. Als P&O adviseurs zitten we iedere 2 tot 3 weken aan 
tafel met de leidinggevende. Voorheen vroegen we: ‘Hoe is het met het verzuim?’ We merkten dat deze vraag niet 
meer werkt bij leidinggevenden; het leidt tot negatieve en zich herhalende gesprekken. Heel bewust praten we 
nu in deze gesprekken niet meer specifiek over verzuim. Nu vragen we: ‘Over wie maak je je zorgen?’ Dit is een 
veel opbouwender vraag waarmee je gezamenlijk preventief aan de slag kunt. Daarnaast hebben we natuurlijk 
onze Arbo-zorg die altijd een belangrijk speerpunt zal blijven. Maar ik kan wel zeggen dat we naast curatief 
werken nu meer en meer preventief werken en zelfs potentieel ontwikkeling in ons pakket hebben zitten.” 
 
Heeft de organisatie haar instrumentenkoffer aangepast op deze visie?  

“Voor ons is de combinatie van HR-instrumenten & maatwerk de beste manier om de kerncompetenties bij onze 
medewerkers te bevorderen. Als we willen dat onze medewerkers warm en betrokken zijn naar de patienten dan 
zullen we als organisatie ook warm en betrokken moeten zijn naar onze medewerkers. Daarvoor is dat maatwerk 
van essentieel belang. Dat doen we door in gesprek met ze te gaan: tijdens het formele jaargesprek, maar veel 
belangrijker gewoon tijdens het dagelijkse werk. Vanuit dit contact kan blijken dat inzet van HR-instrumenten 
behulpzaam kan zijn. We bieden bijvoorbeeld de gelegenheid om mee te draaien in tijdelijke interne projecten 
waarmee medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast hebben we de Anna 
Academie: een digitaal platform waarop diverse opleidingen worden aangeboden. 
 
De online loopbaannavigator kan een medewerker helpen om zijn loopbaan uit te stippelen. En een prachtig 
instrument voor het ontwikkelen van potentieel is ons programma Talent voor Management. Binnen dit 
programma leiden we intern talent op voor een managementfunctie.” 
 
Ruud Ermens is coördinator van het programma Talent voor Management. Hij vertelt verder: “Medewerkers die 

ambitie en voldoende potentie hebben, kunnen hieraan deelnemen.  



[Typ hier] 
 

Ze blijven hun eigen werk doen, maar krijgen daarbij een talentcoach. Dit is iemand uit het MT die de 
kandidaat begeleidt. Daarnaast hebben deze mensen iedere 6 tot 7 weken onderling intervisie en 
ieder kwartaal een inhoudelijke bijeenkomst. Vanuit een persoonlijk plan ontwikkelen ze hun 
managementvaardigheden. Op basis van wat nodig is, krijgt de kandidaat de mogelijkheid om kennis 
en ervaring op te doen. Op een goede dag is het zover en komt de passende vacature voorbij. Dit 
programma heeft er bij de St. Anna Zorggroep toe geleid dat we managementvacatures vaak intern 
opvullen.”  
 
Hoe zijn de leidinggevenden betrokken bij het uitvoeren van de visie? 

“De leidinggevenden zijn degenen die vanuit het directe contact met de medewerkers oog hebben 
voor wat iemand nodig heeft. Zij zijn het die uiteindelijk het maatwerk leveren. Als P&O adviseurs 
kunnen we hen daarvoor instrumenten bieden. Een instrument dat de leidinggevenden tijdens de 
gesprekken met medewerkers kan helpen, is het ‘Huis van werkvermogen’. Dit ‘huis’ bestaat uit een 
aantal verdiepingen: werk, normen en waarden, competenties, gezondheid en werk-privé-balans. Al 
deze verdiepingen samen bepalen het werkvermogen van een medewerker. Dit huis biedt de 
leidinggevende mooie ingangen voor een gesprek.” 
 
Hoe vertaalt zich dit in de dagelijkse praktijk? 

“Bij de St. Anna Zorggroep hebben we oog voor elkaar en natuurlijk voor de patiënten, daardoor 
voelen we ons meer verbonden en dat maakt het werk extra leuk en prettig. Patiënten voelen die 
betrokkenheid en dat is wat ons onderscheidt als lokale zorgverlener.” 
 
Wat gun je jouw organisatie op dit gebied in de toekomst? 

“Indien de voorgenomen fusie doorgezet wordt, wens ik de organisatie toe dat we onze 

betrokkenheid in stand kunnen houden.” 

 

 

 

 

 

 



[Typ hier] 
 

Aantal werknemers: 

2.900 

 

Wat doet de organisatie? 

Verpleeg- en verzorgingshuizen, 

thuiszorg en revalidatie. 

 

Trend ziekteverzuim: 

Vrij constant 6%. Ongeveer 80% 

betreft langdurig verzuim, vaak als 

gevolg van lichamelijke klachten of 

door stress gerelateerde klachten.  

 

Joep Janzing 

Manager HRM 

De Wever is een organisatie die zich beweegt van aanbod- naar 

vraaggestuurde zorgverlening: niet de regel, maar de cliënt 

bepaalt. Niet de leidinggevende, maar het team bepaalt. Hoe 

doe je dat, zo’n kanteling van 180 graden? “Ontregelen”, zegt 

Joep Janzing, manager HRM. “En, de uitdaging aangaan met de 

houding van Pipi Langkous: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 

denk dat ik het wel kan.” 

Welke groei-ambitie heeft de organisatie? 

“De Wever is een fusie organisatie, dus kwantitatief zijn we 

enkele jaren geleden behoorlijk gegroeid. De omvang van de 

Wever voelt nu goed aan. Het is een grote, maar toch 

overzichtelijke organisatie. Wel zoeken we inhoudelijk de 

samenwerking op met andere organisaties. Zo maken wij gebruik 

van het mobiele zorgteam van een collega organisatie en maakt 

deze organisatie gebruik van onze expertise op het gebied van 

revalidatie. Ook werken we samen bij het opleiden van zij-

instromers.” 

 

De Wever 



 
 

“Onze huidige ambitie ligt op het gebied van zorgkwaliteit. Door onze zorgverlening anders vorm te geven, willen 

we bewerkstelligen dat onze bewoners en cliënten zo lang mogelijk zelf de regie houden. Daardoor nemen 

welzijn en zelfredzaamheid van onze bewoners en cliënten toe.” 

Heeft de organisatie een visie op de ontwikkeling van medewerkers in relatie tot deze ambitie? Wat is de 

essentie daarvan? 

“Als we willen dat onze bewoners en cliënten zelfstandig zijn, dan is het nodig dat ook onze medewerkers 

zelfstandig zijn. We willen ze de ruimte geven om zelf naar beste weten en kunnen, te kunnen reageren op een 

vraag van een bewoner of cliënt. Daarnaast willen we ze de gelegenheid bieden om hun hele werkzame leven te 

kunnen blijven leren.” 

Is het gezondheidsbeleid van De Wever curatief, preventief en/of gericht op het optimaal benutten van het 

potentieel van de medewerkers? 

“Wij gaan voor het optimaal benutten van hun potentieel. In de basis door te zorgen voor goede fysieke 

werkomstandigheden en daar bovenop door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van mensen, 

bijvoorbeeld door ontwikkelgesprekken en 360 graden feedback. Ook aan de professionele ontwikkeling van 

medewerkers geven we veel aandacht. De Wever werkt daarvoor samen met diverse hogescholen. In zogenaamde 

Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en in Zorg Innovatie Netwerken (ZIN’s) voor 

de wijkverpleging werken studenten en medewerkers samen. Studenten leveren actuele kennis vanuit hun 

opleiding, medewerkers leveren hun praktijkervaring. Ze leren van elkaar en stimuleren elkaar om te reflecteren, 

te verbeteren en vernieuwen.”  

 

Heeft de organisatie haar instrumentenkoffer aangepast op deze visie?  

“Er zijn veel veranderingen in gang gezet om de medewerkers zelfstandiger te maken. Zo zijn we gaan werken met 

zelfstandige teams en werken we met steeds minder leidinggevenden. Het traditionele functioneringsgesprek is 

vervangen door een ontwikkelgesprek.”  

“Daarnaast zijn we gaan ‘ontregelen’. We hebben zo veel mogelijk regels afgeschaft en geven waar nodig alleen 

kaders en richtlijnen mee. Daar kan ieder team vervolgens zelf invulling aan geven. Zo zijn de werktijden niet 

voorgeschreven; de teams bepalen deze zelf. De kaders gaan bijvoorbeeld over leren & ontwikkelen. 

 

  



 
 

Iedere medewerker weet over welk budget hij beschikt en kan zelf bepalen waar hij dit aan wil 

besteden. Ook het hitteprotocol is bijvoorbeeld geen star gegeven meer, dit is gewijzigd in een 

richtlijn die behulpzaam kan zijn op het moment van grote hitte. Ook faciliteren we door trainingen 

te verzorgen, zoals een feedback training of informatie over werken en de overgang.” 

Hoe zijn de leidinggevenden betrokken bij het uitvoeren van de visie? 

“Deze ontwikkeling is ondersteund door een Management Development traject. Daarin hebben de 

leidinggevenden geleerd hoe de beweging te maken naar zelfstandige teams. De leidinggevenden 

gaan daardoor meer in gesprek met de teams.” 

“Daarnaast hebben we een programmamanager die het verzelfstandigen van de teams begeleidt. Zij 

zet diverse instrumenten – veelal leuke werkvormen - in om deze overgang goed te laten verlopen. 

Daardoor krijgen de medewerkers de gelegenheid ervaringen en ideeën uit te wisselen.” 

“Het is mogelijk dat in de toekomst het aantal leidinggevende zal afnemen. Want teams worden 

steeds zelfstandiger. Overigens zullen er altijd leidinggevenden blijven, maar wel minder. In onze 

visie zijn deze leidinggevenden faciliterend, dienend, kaderstellend en dragen ze een stukje visie 

over.” 

Hoe vertaalt zich dit in de dagelijkse praktijk? 

“Ik merk dat deze nieuwe benadering tijd nodig heeft; het losmaken van een cultuur die al tientallen 

jaren hetzelfde is, gaat niet van vandaag op morgen.” 

Wat gun je jouw organisatie op dit gebied in de toekomst? 

“Werken in de ouderenzorg is heel leuk. Ik gun de medewerkers de rijkheid van een langduriger 

contact met bewoners en cliënten. Ik hoop dat nog meer medewerkers hier straks zo graag werken 

dat er niemand meer wil vertrekken.” 



 
 

Aantal werknemers: 

1.610 (exclusief oproepkrachten, 

vrijwilligers en personeel dat niet in 

loondienst is). 

 

Wat doet de organisatie? 

GGZ Oost Brabant biedt 

menslievende zorg voor burgers met 

complexe psychische zorgvragen. 

 

Trend ziekteverzuim: 

Het verzuimpercentage ligt rond de 

5,5% en is de afgelopen jaren licht 

gestegen. Het voortschrijdend 

verzuim daalt licht.  

Brigitte Franssen 

Mobiliteitsadviseur 

GGZ Oost Brabant is continue in beweging. Op de 

omvangrijke locatie waar het interview plaatsvindt, werkt 

in 2018 niemand meer. Toch is dit geen aanleiding voor 

mobiliteitsadviseur Brigitte Franssen om het interview over 

te slaan. In haar reactie op het verzoek schrijft ze: “We 

hebben vooral met afbouw te maken, maar mogelijk dat dit 

ook interessant is.” En dat is het. Want juist die afbouw 

maakt dat GGZ Oost Brabant duurzaam investeert in haar 

medewerkers. 

Welke groei ambitie heeft de organisatie? 

De groei ambitie van de GGZ Oost Brabant gaat niet over 

aantallen medewerkers. Groei van kwaliteit van zorg streeft 

de organisatie zeker wél na. Brigitte verwoordt deze ambitie 

als volgt: “GGZ Oost Brabant werkt aan de versterking van 

inhoudelijke expertise in combinatie met regionale 

verankering. Om deze ambitie waar te kunnen maken, 

brengen we de juiste zorg naar de mensen toe. In 

interdisciplinaire teams werken onze medewerkers samen 

om optimale zorg te verlenen bij de mensen thuis. Deze 

verschuiving van instellingszorg naar ambulante zorg 

betekent dat de functies veranderen.” 

 

GGZ Oost Brabant 



 
 

Of door deze beweging de kwaliteit van de zorg inderdaad toeneemt, wordt door de organisatie periodiek 

gemeten. Belangrijkste indicatoren daarvoor zijn het percentage tevreden cliënten en ROM (Routine Outcome 

Monitoring; vragenlijsten voor, tijdens en na de behandeling). 

Heeft de organisatie een visie op de ontwikkeling van medewerkers in relatie tot deze ambitie? Wat is de 

essentie daarvan? 

“De ambitie van de organisatie als geheel is vertaald in competenties per functie en competenties per team. De 

competenties ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘verbindend werken’ en ‘klantgericht’ staan centraal in de hele 

organisatie. Zij passen bij het ambulant werken in multidisciplinaire teams.” 

“Naast het competentiemanagement heeft organisatie aandacht voor de vitaliteit van haar medewerkers. We 

hebben, door middel van interviews, met mensen het spinneweb van positieve gezondheid laten invullen. De 

werkgroep duurzame inzetbaarheid analyseert de resultaten en zet naar aanleiding daarvan acties uit.” 

Daarnaast investeert GGZ Oost Brabant in mobiliteitstrajecten, zowel verplicht als vrijwillig. Brigitte ziet mobiliteit 

niet als bedreiging, maar als kans: “Volgens mij is het voor iedereen verrijkend om zo nu en dan van baan te 

wisselen, of er nu wel of niet sprake is van een organisatieontwikkeling.”  

De vrijwillige mobiliteit wordt ondersteund door de website www.ikzitaandeknoppen.nl. Daarop is een schat aan 

informatie te vinden. Voor verplichte mobiliteitskandidaten zijn er workshops over rechten en plichten, rouw, 

solliciteren, het benaderen van de arbeidsmarkt etc. Na een gemeenschappelijke start krijgt een kandidaat 

vervolgens een individueel begeleid traject van-werk-naar-werk. 

Is het gezondheidsbeleid van de GGZ Oost Brabant curatief, preventief en/of gericht op het optimaal benutten 

van het potentieel van de medewerkers? 

“We hebben een verzuimadviseur in dienst. Deze medewerker biedt ondersteuning aan leidinggevenden bij 

langdurig verzuim door medewerkers. Daarnaast pakt hij ook de acties op die duurzame inzetbaarheid 

bevorderen. De nadruk ligt bij ons dus op curatief en preventief.” 

 

  



 
 

Heeft de organisatie haar instrumentenkoffer aangepast op deze visie?  

“We beschikken over opleidingsadviseurs, coaches en faciliteren intervisie- en 

supervisiegesprekken. De mensen die dit doen begeleiden onze medewerkers ‘on the job’ om hun 

werk zo goed mogelijk te doen. Daarnaast is er een uitgebreid In Company scholingsaanbod 

waarmee de medewerkers hun kennis kunnen vergroten. Om de kosten van dit prachtige 

scholingsaanbod te drukken, gaan we samenwerken met andere zorgverleners. Daarmee kunnen we 

een mooi opleidingsaanbod blijven aanbieden waardoor we inhoudelijk experts kunnen blijven.” 

Hoe zijn de leidinggevenden betrokken bij het uitvoeren van de visie? 

“GGZ Oost Brabant benadrukt de noodzaak dat iedere medewerker werkt aan de eigen kracht die 

nodig is om ‘klantgericht’, ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘verbindend werken’ vorm te kunnen geven. 

Als werkgever nemen we de verantwoordelijkheid voor werkomstandigheden die medewerkers 

stimuleren om zorg te hebben voor de eigen vitaliteit, veerkracht en weerbaarheid. Door het 

management is dit vastgelegd in de Meerjarenstrategie 2016-2020.” 

Hoe vertaalt zich dit in de dagelijkse praktijk? 

“De leidinggevende heeft ieder jaar een formeel individueel jaargesprek met zijn medewerkers. 

Daarbuiten werken zowel de leidinggevende als de medewerkers informeel samen vanuit de 

competenties ‘klantgericht’, ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘verbindend werken’. Er heerst een cultuur 

van ruimte geven voor initiatief en eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit geeft veel flexibiliteit. 

Binnen de afdeling HR heeft dit geleid tot de volgende werkwijze: er is één vaste overlegdag. Op de 

andere dagen werken de mensen op de diverse locaties of thuis, net wat het beste uitkomt en 

uiteraard voor zover het werk dat toelaat.” 

Dat vrijheid en flexibiliteit niet hoeven te leiden tot minder verantwoordelijke en betrokken 

medewerkers heeft de GGZ Oost Brabant ervaren. Brigitte: “Deze cultuur leidt ertoe dat mensen zich 

over het algemeen meer inzetten voor de organisatie dan van ze gevraagd wordt. Ze voelen zich 

betrokken en verantwoordelijk. Het steeds weer laten terugkeren van de centrale competenties 

heeft er naar mijn gevoel aan bijgedragen dat deze cultuur is ontstaan.” 

Wat gun je jouw organisatie op dit gebied in de toekomst? 

“Duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, binnen of buiten de GGZ Oost Brabant. Ik hoop dat 

alle medewerkers met passie en gedrevenheid kunnen blijven werken. Wat daarvoor nodig is, is een 

luisterend oor. Dat begint bij de leidinggevende; niet alleen tijdens het formele jaargesprek maar 

juist ook tijdens alle informele momenten daar tussendoor.” 

  



 

Aantal werknemers: 

2.300 fte 

 

Wat doet de organisatie? 

GGzE biedt hoogwaardige zorg aan 

mensen die kampen met psychische 

problemen. De organisatie 

ondersteunt ieder jaar meer dan 

20.000 cliënten, jong en oud, uit de 

regio Eindhoven en De Kempen en 

uit andere delen van het land. 

 

Trend ziekteverzuim: 

Bijna 6% (redelijk stabiel). Het 

verzuimpercentage vanwege 

klachten door psychosociale 

arbeidsbelasting neemt toe.  

Antwanet Tool 

Coördinator mobiliteit 

Als coördinator mobiliteit bij  GGzE geeft Antwanet Tool zelf 
een prachtig voorbeeld van hoe je invulling kunt geven aan 
het begrip ‘mobiliteit’. Naast haar functie bij GGzE heeft zij 
haar eigen bedrijf van waaruit ze werkt als 
loopbaanadviseur, trainer en coach. Daardoor komt ze bij 
veel verschillende organisaties over de vloer. De 
kruisbestuiving die dit oplevert, is voor alle organisaties én 
voor haarzelf waardevol. Bij GGzE werkt zij momenteel aan 
het opzetten van het Centrum voor Ontwikkeling. Want ook 
al bestaat de organisatie 100 jaar in 2018, zij blijft volop in 
beweging! 
 
Welke groei-ambitie heeft de organisatie? 

“GGzE wil mensen laten groeien: zowel haar medewerkers 

als haar cliënten”, vertelt Antwanet. “Om deze ambitie vorm 

en inhoud te geven, werken we volgens de Planetree-

principes: we streven naar mensgerichte zorg in een 

helende omgeving die geleverd wordt door een gezonde 

organisatie.”  

 

GGzE 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2014 behaalde GGzE als eerste GGZ-instelling in Europa het Planetree-label. Met het behalen van 
dit label is de ambitie nog niet volledig vervuld. Antwanet: “Op dit moment werkt de organisatie aan 
Planetree Next Level: het realiseren van een inspirerende community voor mentale kracht. De 
beweging die daartoe moet leiden, heeft de naam Route88 meegekregen. We willen de kwaliteit van 
de zorg en de tevredenheid van cliënten en medewerkers naar een 8 brengen.” 
 
Heeft de organisatie een visie op de ontwikkeling van medewerkers in relatie tot deze ambitie? 

Wat is de essentie daarvan? 

“GGzE wil mensen laten groeien en streeft ernaar dat de cliënten (weer) de regie nemen over hun 
leven. Simultaan daaraan geeft de organisatie meer regie aan de medewerkers. Dit doet zij in de 
vorm van ‘zelforganisatie’ door de teams. Uitgangspunt is dat verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk in de organisatie liggen.” 
 
Is het mobiliteitsbeleid van GGzE curatief, preventief of gericht op het optimaal benutten van het 

potentieel van de medewerkers? 

Ook hier heeft GGzE een grote verandering ondergaan de laatste jaren. Antwanet: “Vier jaar geleden 
lag het accent met name op begeleiding gericht op die medewerkers die gedwongen naar een andere 
functie moesten zoeken. Nu richt de afdeling Mobiliteit zich vooral op mensen met een 
ontwikkelingsvraag. Daarom werken we nu aan een Centrum voor Ontwikkeling. Er is bewust 
gekozen voor deze naam. De term ‘mobiliteit’ heeft soms een negatieve bijklank; de term 
‘ontwikkeling’ is positief en toekomstgericht. Met dit centrum werken we aan preventie, maar zeker 
ook aan amplitie; het versterken van het potentieel van onze medewerkers.” 
 
“De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Voor mij is het vanzelfsprekend 
om te sturen op de eigen verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen de betrokkene in zijn of haar 
proces.” 
 
Heeft de organisatie haar instrumentenkoffer aangepast op deze visie?  

“De afgelopen jaren hebben we vanuit de afdeling Mobiliteit ons aanbod aan ondersteuning zowel 

individueel als op collectief niveau verbeterd en uitgebreid. Continue ontwikkelen we thema´s in 

afstemming op de vraag. Vaak maken we gebruik van e-learning modules (o.a. van Good Habitz). 

Sommige van deze modules zijn verplicht, bijvoorbeeld bij de indiensttreding. Andere kunnen naar 

keuze van de medewerker worden gevolgd. Voorbeelden van modules zijn: ‘hoe regisseer ik mijn 

loopbaan’, ‘hoe kan ik netwerken’ en er zijn diverse modules gericht op deskundigheidsbevordering.” 



 
 

 
  

“In gesprek met de medewerkers maken we graag gebruik van ‘Het Huis van Werkvermogen’ 

(ontwikkeld door J. Illmarinen). De verschillende ‘verdiepingen’ in het huis helpen om in de volle 
breedte met de medewerkers in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid. Allerlei factoren 
komen aan de orde, zoals vitaliteit, balans werk en privé, waarden en normen en kennis en 
competenties. Dit vormt een mooie basis voor een plan van aanpak gericht op de ontwikkeling van 
de medewerker.” 
 

Hoe zijn de leidinggevenden betrokken bij het uitvoeren van deze visie? 

“Niet alleen leidinggevenden, maar iedereen in de organisatie heeft hier een rol in. In de praktijk 
ervaar ik wel verschillen; ik kom door de hele organisatie uiteenlopende ontwikkelstadia van 
zelforganisatie tegen. Dit is ook niet zo vreemd, omdat de organisatieverandering nog niet zo lang 
geleden is ingezet.” 
  

Hoe vertaalt zich dit in de dagelijkse praktijk? 

“De omslag naar zelforganisatie verloopt niet zonder slag of stoot. Het is een continu proces van 
ervaren, evalueren en bijsturen. Vanuit de afdeling Mobiliteit ondersteunen wij dit proces. In onze 
contacten met individuele medewerkers en met teams zijn zelforganisatie en de daarvoor te 
ontwikkelen vaardigheden en attitudes bij voortduring aanwezige thema’s.” 
 
 “Met het Centrum voor Ontwikkeling willen we zowel de medewerkers als de teams meer concrete 
handvatten geven om zelf vorm te kunnen geven aan én hun eigen ontwikkeling én die van het team 
waar ze deel van uitmaken. Medewerkers vormen zelf de rode draad van deze organisatie. Ik geniet 
wanneer een medewerker dat beseft en van daaruit stappen zet!” 
 
Wat gun je jouw organisatie op dit gebied in de toekomst? 

“Ik zou de mensen en de teams gunnen dat ze wat losser in het huidige ontwikkelproces kunnen 

staan. Dat ze de ontwikkelingen van de afgelopen én komende jaren meer zien als kansen. En dat de 

nieuwe organisatie vooral ook inspirerend werkt.” 
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