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In dit magazine bieden we een uitgebreid kijkje in de 
keuken bij het Actie Leer Netwerk. Je vindt er onder 
andere informatie over onze verschillende thema’s, 
enkele Koplopers en hun vernieuwende initiatieven. 



zoeken we vanuit Ruimte in de Regels graag mee 
naar mogelijkheden.

Toekomst
De behoefte aan (actie)leren neemt alleen maar 
toe. Kom jij ook in actie? In dit inspiratiemagazine 
bespreken de zes ambassadeurs van het Actie 
Leer Netwerk de trends en ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Met hun visie  
op een toekomstbestendige arbeidsmarkt nodigen 
ze je uit tot anders denken en in beweging komen. 
Ze doen dat ieder vanuit hun eigen thema, maar 
deze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. 
Schakelen op één thema, zoals het beperken  
van uitstroom, is immers niet meer voldoende. 
Dit blijkt ook uit een aantal goede voorbeelden 
van Koplopers die in dit magazine aan bod 
komen. Achterin vind je meer informatie over de 
methodiek Actieleren, zodat je binnen jouw orga- 
nisatie zelf aan de slag kunt met gestructureerd en 
geïnformeerd experimenteren en uitproberen. 

Karin Luidens, 
Manager Actie Leer Netwerk 

‘Van idee 
naar actie’

Inleiding

De arbeidsmarktproblemen in zorg en welzijn: 
een veelkoppig vraagstuk. We weten inmiddels 
allemaal dat we het niet gaan redden met 
alleen meer mensen. Ook COVID-19 laat 
ons voelen dat het de hoogste tijd is om in de 
breedte anders te gaan denken en doen. Niet 
alleen een beetje anders werven, maar op alle 
fronten aan de slag. Het draait om goed en 
modern werkgeverschap, anders organiseren 
en waarderend leidinggeven. Hoe laat je als 
organisatie je medewerkers groeien en prettig 
hun werk doen? De dialoog met medewerkers 
en studenten komt steeds meer op gang, er 
komt meer aandacht voor de menselijke kant 
en de expertise van mensen die het belangrijke 
werk in Nederland doen.

Dat doen we door goede voorbeelden en oplossing- 
en van organisaties te verzamelen. Vanuit de  
principes van Actieleren helpen we je daarmee van 
idee naar actie, van denken naar doen. We zijn 
een podium waar praktische kennis, 
ervaringen en inspiratie binnen zes 
verschillende thema’s samen-
komen: Meer uren werken, 
Een leven lang ontwikkel-
en, Beperken uitstroom, 
Werken naar talent, 
Gezond werken en 
Arbeidsinnovatie. 
Werken aan deze 
zes  thema’s  is
cruciaal om de
arbeidsmarkt-
vraagstukken
in  de  zorg  het
hoofd te bieden. 

Lef
Niet alleen succes-
volle voorbeelden
van arbeidsmarktver-
nieuwing hebben onze 
aandacht, we hebben ook 
oog voor daar waar het eerst 
mis ging. Projecten die gestrand 
zijn of uiteindelijk niet het gewenste 
effect hadden, delen we met verhalen en 
podcasts onder de naam Falend vooruit. Want 
ook mislukkingen kunnen briljant en leerzaam zijn. 
Veranderen vraagt om lef. Durf te experimenteren 

door Actieleren, maak het onderdeel van je hele 
organisatie. Ga de samenwerking aan met andere 
afdelingen, organisaties en branches: verbinding is 

de sleutel. Samen-werken is spannend, maar 
goed mogelijk en effectief als je elkaar 

leert kennen, eigenaarschap neemt 
en de concurrentievisie los-

laat. Zo ontstaat er vanzelf 
vertrouwen om samen tot 

oplossingen te komen. 

Versnelling
De uitbraak van 

corona zorgt op 
veel vlakken voor 
noodgedwongen 
doorbraken en 
versnelling: wat 
eerst muurvast 
leek te zitten, is 

nu makkelijker 
mogelijk. Perso-

neel uitwisselen 
binnen en buiten de 

organisatie, meer uren 
werken, het veelvuldig 

gebruik van technolo-
gieën als beeldbellen en zorg 

verlenen op afstand, herintre-
ders die vol passie terugkeren naar 

de zorg. Nu is het zaak om in die versnelling 
te blijven staan en door te gaan met veranderen. 
Aanhaken bij ons netwerk helpt daarbij. En waar 
wetten en regels verandering in de weg zitten,  

Thema’s 
Veel organisaties houden zich al intensief bezig 
met de arbeidsmarktproblemen in zorg en wel- 
zijn. Het Actie Leer Netwerk ondersteunt hen, zodat  
niemand het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. 
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Jeugdbescherming west is de Impact-
maker van 2020. Deze organisatie won 
deze prijs met het project ‘Vanaf dag één 
aandacht voor je persoonlijke ontwikke-
ling’, waarin de regie voor de loopbaan 
wordt teruggegeven aan medewerkers. 

Lees meer > 

https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/nieuws/jeugdbescherming-west-winnaar-impactmaker-2020-prijs/  
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De arbeidsmarkt binnen zorg en welzijn bevindt zich op een tweesprong: aan 
de ene kant zijn er grote tekorten in specifieke functies. Aan de andere kant is 
er nog een grote groep mensen die net mee kan komen op de arbeidsmarkt. 
Hoe vliegen we dit aan? 

Jobcarving en functiecreatie zijn oplossingen om de broodnodige flexibiliteit te 
stimuleren. Organisaties die daarvoor openstaan, houden het werk uitdagend 
en hun medewerkers gemotiveerd. En kunnen – als ze de rigide indeling in 
functiepakketten loslaten – ook nog banen creëren voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

Werken
Naar Talent

‘‘Jobcarving is een fenomeen dat al langer bestaat; 
het draait om het anders inrichten van beroepen. 
Werken naar talent is het idee erachter. Simpel 
gezegd haal je veel kleine, simpele taken weg bij 
de ene beroepsgroep en creëer je daarmee een 
baan bij een andere beroepsgroep. Een voorbeeld 
hiervan is taakdifferentiatie in de verpleging, dat  
al enkele jaren speelt. Daarbij breng je bepaalde  
taken onder bij de (gespecialiseerd) hbo-ver- 
pleegkundige, en splits je taken af die mbo- 
verpleegkundigen, verzorgenden of assistenten 
goed kunnen uitvoeren. Ook in de arbeidsbe- 
middeling, bijvoorbeeld vanuit sociale diensten, 
is deze trend zichtbaar. Dubbele winst: zo komt er 
iemand uit de bijstand en kunnen (hoogopgeleide) 
medewerkers hun tijd veel productiever besteden. 

Aantrekkelijker werk
Efficiency is dan ook een belangrijke drijfveer  
achter jobcarving, maar zeker niet de enige.  

De aanpak maakt het werk aantrekkelijker, en 
wel op twee manieren. Allereerst kunnen mede- 
werkers bijkomende taken, waarvoor ze niet per 
se in de zorg zijn gaan werken, loslaten. Dat zorgt 
voor meer motivatie voor het dagelijkse werk. 
Ten tweede ontstaan er nog meer mogelijkheden 
tot specialisatie: mensen kunnen zich op die taken 
concentreren waar ze de meeste affiniteit mee 
hebben. Allebei belangrijke zaken in tijden waarin 
de uitstroom in de zorgsector hoog is en het belang 
van enthousiast, deskundig personeel dus groot. 

Struikelblok
Een struikelblok bij jobcarving in de zorg is de forse 
scheiding tussen de verschillende beroepsgroep-
en. Denk aan de scheiding tussen de functie van 
verpleegkundige en de functie van arts, terwijl hier 
allerlei dwarsbalken mogelijk en wenselijk zijn.  
Hetzelfde geldt voor de beroepsgroep van de 
artsen zelf: daar is al decennialang sprake van  >>

‘Werken naar talent levert 
dubbele winst op’
Jobcarving en functiecreatie pakt personeelstekorten aan én biedt kansen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Actie Leer Netwerk ambassadeur 
professor dr. Peter van Lieshout over werken naar talent.

Door Peter van LieshoutThema
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Werken 
Naar Talent 

Beperken
Uitstroom
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een steeds verdergaande specialisatie en subspe-
cialisatie, waarmee er steeds weer nieuwe grenzen 
komen die bepalen wat artsen mogen en vooral 
niet mogen. Er zit weinig schot in het proces om de 
grenzen tussen beroepsgroepen veel meer doorla-
tend te maken. Dat bemoeilijkt werken naar talent. 

Basisvaardigheden
Hoe kan dat anders? De Raad voor de Volks-
gezondheid en Samenleving (RVS) bracht eind 
2019 een belangrijk advies uit, getiteld ‘De 
B van Bekwaam’, dat direct ingaat op dit thema. 
Er zijn te veel beroepen, zo constateert deze 
adviesraad. Bovendien ligt het accent op de 
wettelijke status van een beroep, bijvoorbeeld  
in de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg  
(BIG). Volgens de Raad is het veel zinvoller  
om in een wet alleen vast te leggen welke kwa-
liteitseisen er zijn voor een aantal belangrijke 
basisvaardigheden, zoals opereren of medicatie 
toedienen. Daarnaast zou je vooral vast moeten 

leggen welke vaardigheden en bekwaamheden 
iemand heeft verworven. Dat kan in de vorm 
van een persoonlijk portfolio. De Raad pleit er 
bij het kabinet dan ook voor de Wet BIG om te 
vormen tot de Wet op de Bekwaamheden in de 
Individuele Gezondheidszorg.

Kwaliteit garanderen
Het idee van de Raad is simpel en elegant: laten we 
om de kwaliteit te garanderen een beperkt aantal 
basisvaardigheden vastleggen, en verder indivi-
duele portfolio’s opbouwen in de zorg. Dat is een 
heel dynamische benadering. Immers: wat mensen 
kunnen, heeft wortels in de opleiding die mensen 
hebben gevolgd maar óók in de setting waar-
binnen ze gewerkt hebben. Wie in het ene zieken-
huis lang is opgeleid binnen de afdeling oncologie 
weet heel andere dingen dan wie lang heeft mee-
gedraaid in een ander ziekenhuis en daar bezig 
was met de behandeling van brandwonden. Het is 
goed om dat helder en individueel te omschrijven. 

Hobbels bij deze werkwijze zijn natuurlijk dat dit 
gevolgen heeft voor de status, positie en beloning 
van beroepsgroepen. Ook zullen HR-afdelingen 
moeten afstappen van werven op aantallen zorg-
verleners per niveau; zij moeten in beeld krijgen 
aan welke specifieke deskundigheid de organisatie 
op ieder moment behoefte heeft. Daar zijn we 
natuurlijk nog lang niet.

Hoopgevend
De gezondheidszorg is een heel dynamische sector: 
daarin past geen starre beroepenstructuur. Wel 
een model met kwaliteitsgaranties en een model 
met mogelijkheden voor individuele ontwikkeling 
en specialisatie. Zo krijgen we de nodige extra 

Peter van Lieshout

Peter van Lieshout is psycholoog en filosoof. Hij werkte als weten-
schappelijk medewerker bij het Nederlands Centrum Geestelijke 
Volksgezondheid en was directeur van het Nederlands Instituut 
voor Zorg en Welzijn. Van 1999 tot 2002 was hij directeur-generaal 
Gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en van 2003 tot 2014 lid van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid. Sinds 1992 is hij parttime hoogleraar 
Theorie van de Zorg aan de Universiteit Utrecht en momenteel 
is hij voorzitter Raad van Commissarissen bij Menzis. 

Volg Peter van Lieshout       

handen aan het bed en wordt werken in de zorg 
weer aantrekkelijk. Het zal even wennen zijn en het 
zal ongetwijfeld de nodige tijd kosten, maar het is 
meer dan de moeite waard om dat ideaal na te  
jagen. Het advies van de RVS is een hoopgevend 
signaal, en gelukkig zijn ook veel ziekenhuizen 
achter de schermen al bezig om te zoeken naar 
manieren waarop werken naar talent mogelijk is.’

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/10/10/de-b-van-bekwaam---naar-een-toekomstbestendige-wet-big
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/10/10/de-b-van-bekwaam---naar-een-toekomstbestendige-wet-big
https://www.linkedin.com/in/peter-van-lieshout-28bb7519/
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Samen Slimmer 
Drenthe

Deze Koploper laat zien wat het 
oplevert als je over de grenzen 
van je eigen organisatie heen de 
belastende avond-, nacht- en 
weekenddiensten (ANW) aan-
pakt. Het aantal ANW-diensten 
per zorgmedewerker is omlaag-
gegaan, net als de werkdruk per 
dienst. Medewerkers ervaren 
een betere balans tussen werk 
en privé. Ze vinden bovendien 
dat hun takenpakket aantrek-
kelijker is geworden. Benieuwd 
naar de aanpak van dit samen-
werkingsinitiatief? 

Lees meer >

Kleurrijk Zorgen   

Statushouders klaarstomen 
voor een baan in de zorg, en 
werkgevers klaarstomen voor 
de komst van deze nieuwe 
medewerkers. Daar draait het 
om in dit Koploperinitiatief. 
Zorginstellingen in Apeldoorn 
en omgeving zijn erin geslaagd 
om bij werving en selectie niet 
meer te focussen op diploma’s en 
competenties, maar op potentie 
en talent. Zij gebruiken hiervoor 
het inmiddels beproefde VARIIS- 
programma. Het is niet alleen 
een succes bij het aannemen 
van statushouders: het project 
is uitgebreid naar nieuwe 
doelgroepen. 

Lees meer > 

Op het YouTube-kanaal van 
Actie Leer Netwerk vind je onze 
Actieleer TV-uitzendingen 
omtrent het thema Werken 
Naar Talent. 

   Luister de podcast Werken 
Naar Talent in Zorg & Welzijn 
‘Penny wise pound foolish’.

   Ga naar het college van 
Peter van Lieshout over 
jobcarving in zorg en welzijn. 

   Kijk hier de Actieleer TV 
1-op-1 met Samen Slimmer 
Drenthe.

   Kijk hier de Actieleer TV 
1-op-1 met Kleurrijk Zorgen.

Nog niet 
uitgelezen?

Jobcarving en functiecreatie pakt het  
personeelstekort aan én biedt kansen. 

Laat je inspireren door de Koplopers die hun 
personeel op de juiste manier en de juiste 
plek weten in te zetten.

Goede voorbeelden 
Werken Naar Talent
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Fit op weg poli  

Lange wachttijden, bureau-
cratie en randvoorwaarden 
die als obstakels aanvoelen: na 
het spreken van professionals, 
experts en oud-cliënten vond 
GGZ Delfland dat het wel wat 
beter en efficiënter mag met 
wachttijden bij poli’s in de GGZ. 
Daarom is de Fit op Weg-poli 
in het leven geroepen. GGZ 
Delfland zorgt hierin voor be-
handelingen op maat met korte 
wachttijden voor de cliënt. Ook 
het personeel innoveert, werkt 
gezonder en werkt naar talent.  

Lees meer > 

https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/samen-slimmer-drenthe/
http://www.variis.nl/
https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/kleurrijk-zorgen/
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/werken-naar-talent-in-zorg-en-welzijn-podcast-actie-leer-netwerk
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/werken-naar-talent-in-zorg-en-welzijn-podcast-actie-leer-netwerk
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/werken-naar-talent-in-zorg-en-welzijn-podcast-actie-leer-netwerk
https://www.youtube.com/watch?v=3tVDfXwOiw4&t=1103s&ab_channel=ActieLeerNetwerk
https://www.youtube.com/watch?v=3tVDfXwOiw4&t=1103s&ab_channel=ActieLeerNetwerk
https://www.youtube.com/watch?v=3tVDfXwOiw4&t=1103s&ab_channel=ActieLeerNetwerk
https://www.youtube.com/watch?v=3tVDfXwOiw4&t=1103s&ab_channel=ActieLeerNetwerk
https://www.youtube.com/watch?v=BY5Wza3W4w0&ab_channel=ActieLeerNetwerk  
https://www.youtube.com/watch?v=BY5Wza3W4w0&ab_channel=ActieLeerNetwerk  
https://www.youtube.com/watch?v=BY5Wza3W4w0&ab_channel=ActieLeerNetwerk  
https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/actieleer-tv/actieleer-tv-1-op-1-met-kleurrijk-zorgen/
https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/actieleer-tv/actieleer-tv-1-op-1-met-kleurrijk-zorgen/
https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/koploper-fit-op-weg-ggz-delfland/


1312

Koplopers vormen een bron van inspiratie als het 
gaat om verandering en vernieuwing. Het Actie 
Leer Netwerk biedt deze initiatieven een podium. 
Op de website, in uitzendingen van Actieleer TV, 
in podcasts en bij (virtuele) bijeenkomsten. 

Wat is het Koplopernetwerk?
Alle Koplopers die het Actie Leer Netwerk benoemt 
treden automatisch toe tot het Koplopernetwerk. 
Dit is een lerend netwerk waar zorg, welzijn, onder-
wijs, overheid en andere partners bij elkaar komen 
om samen te werken aan het verder ontwikkelen 
van innovatieve ideeën. 

We inspireren je graag ook 
met deze Koploperanimatie.

Dit zijn initiatieven die een waardevolle bijdrage 
leveren aan het oplossen van de personeelste- 
korten in zorg en welzijn. Via het Koplopernetwerk 
van het Actie Leer Netwerk kunnen regionale zorg- 
en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen 
en overheid met elkaar in contact komen en van 
elkaar leren.
• Het Koplopernetwerk biedt inspiratie, verza- 

melt én toont vernieuwende voorbeelden van 
initiatieven die de personeelstekorten in zorg 
en welzijn aanpakken.

• Het biedt toegang tot een netwerk van ver- 
nieuwers en de Actieleren methode stimuleert 
een proactieve uitwisseling van kennis. Het Actie 
Leer Netwerk organiseert hiervoor regionale en 
landelijke bijeenkomsten.

• Koplopers en de samenwerkingspartners  
kunnen rekenen op erkenning en een podium 
voor het ontwikkelde initiatief.  Daarnaast biedt 
het Actie Leer Netwerk ondersteuning bij  
verdieping of opschaling.

Heb jij zelf ook een goed voorbeeld?
Levert jouw organisatie een waardevolle bijdrage 
aan het oplossen van het personeelstekort in zorg 
en welzijn? Meld dit initiatief dan aan als Koploper! 

Het Koplopernetwerk

Arbeids-
innovatie

Beperken
uitstroom

Gezond 
werken

Leven lang
ontwikkelen

Meer uren
werken

Werken naar
talent

0

Waar vind je de beste 
oplossingen voor de 
arbeidsmarkt in zorg 
en welzijn? Die vind je 
in het werkveld! Het 
Koplopernetwerk biedt 
inspiratie en toont 
praktijkvoorbeelden 
van vernieuwende 
initiatieven, om te be-
nutten en van te leren. 

Wat is een 
Koploper?
Koplopers maken in een of 
meerdere van onderstaande 
thema's het verschil. Hun 
oplossingen zorgen voor 
merkbare resultaten en zijn 
goed door te ontwikkelen 
naar andere branches en 
regio’s. Samen vormen de 
Koplopers het Koploper-
netwerk. 

Koffiedrinken met 
een Koploper? 
Leer van deze vernieuw-
ers tijdens regionale 
bijeenkomsten of online. 
Of neem rechtstreeks 
contact op voor een 
(digitale) kop koffie met 
een Koploper. Zo werken 
jullie samen aan arbeids-
marktinnovatie! 

Wat levert het op?
De inspiratie die 
Koplopers brengen 
leidt tot invloed op het 
personeelstekort. Zorg- 
en welzijnsorganisaties 
leren samen beter en 
anders te werken. Koploper worden?  

Elke organisatie met een vernieuw-
end en effectief initiatief dat bij-
draagt aan het verminderen van het 
personeelstekort in zorg en welzijn 
kan zich aanmelden. Ook voor het 
doorontwikkelen van een initiatief.

Arbeidsmarktthema's zorg en welzijn  
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Zorg en welzijn is een mooie en dankbare sector 
om in te werken. Er heerst toch al jaren krapte 
als het gaat om het aantal medewerkers. Dit 
heeft vele oorzaken, maar ook vele oplossingen. 
Het Actie Leer Netwerk speurt het land af op 
zoek naar deze innovatieve arbeidsmarktinitia-
tieven, waarin concrete resultaten zijn geboekt 
bij de aanpak van het personeelstekort. Dit zijn 
de Koplopers, verenigd in het Koplopernetwerk. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ufTDsZtKNA&feature=youtu.be&ab_channel=ActieLeerNetwerk
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Nieuwe mensen aantrekken in zorg en welzijn is één ding, ze vasthouden is 
een tweede. Wat kunnen werkgevers doen om uitstroom te beperken? Goede 
werkgevers weten hun mensen vast te houden door oprechte aandacht voor 
hen te hebben. Ze hebben oog voor werksfeer en goed leiderschap, en bovenal 
investeren ze in leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van mensen. 

Als je als zorgorganisatie vooral bezig bent met het aannemen van nieuw per-
soneel, ben je aan het dweilen met de kraan open. Belangrijker is het om je ook te 
richten op het zittende personeel. Hoe zorg jij dat je een goede werkgever bent?

Beperken 
Uitstroom

‘Jaarlijks verlaten zo’n honderdduizend werk- 
nemers de zorgsector, en dat aantal neemt steeds 
meer toe. Uitstroom ontstaat deels door pensio-
nering, maar vooral door andere oorzaken. Tot nu 
toe was er aan de andere kant een toenemende 
instroom van nieuw personeel. Dit jaar lijkt het 
helaas de verkeerde kant op te: de instroom van 
werknemers in de sector zorg en welzijn was in het 
eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder, 
terwijl de uitstroom hoger was¹. Recente cijfers 
laten bovendien zien dat 43 procent van de  
nieuwe medewerkers in de zorg binnen twee jaar 
weer vertrokken is. Niet omdat zij geen fiets of  
auto van hun baas kregen, maar omdat het aan 
basale werkgerelateerde zaken ontbreekt, zoals 
een goede werksfeer, uitdaging, loopbaanmogelijk-
heden en prettige manieren van werken en aan-
gestuurd worden².

Oprechte aandacht
Beperking van uitstroom is een voor de hand 
liggende, maar enorm belangrijke manier om 
het personeelstekort in de zorg te lijf te gaan. Uit 
onderzoek is bekend dat goede werkgevers hun 
mensen weten vast te houden, en wel door op-
rechte aandacht voor hen te hebben, oog te hebben 
voor werksfeer en goed leiderschap, en bovenal 
te investeren in leren, ontwikkelen en duurzame 
inzetbaarheid van mensen. Een goede werkgever 
beseft dat mensen gelukkig zijn op het werk en nog 
goed presteren ook, naarmate ze meer autonomie, 
ontwikkelingskansen en vooral verbinding ervaren. 
Als mensen deze behoeften via het werk kunnen 
vervullen, versterkt dat hun vermogen om nu en 
in de toekomst lekker te werken. Zij ervaren dan 
intrinsieke motivatie voor hun werk en zijn minder 
snel geneigd hun werkgever te verlaten³.  >>

‘Een goede werkgever weet zijn 
medewerkers vast te houden’
Beperking van uitstroom is een voor de hand liggende, maar enorm cruciale 
manier om het personeelstekort te lijf te gaan. Ambassadeur professor 
dr. Aukje Nauta over hoe zorgpersoneel binnenboord blijft.

Door Aukje Nauta Thema
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Saamhorigheid door corona
Door de coronacrisis zijn we massaal anders gaan 
werken. Dat vergt veel aandacht van medewerkers, 
leidinggevenden, bestuurders en medezeggen-
schap. Diverse bestuurders namen videobood-
schappen op om hun medewerkers in deze bijzon-
dere tijden een hart onder de riem te steken. Dat 
moet voor velen voelen als ‘we’re in it together’, 
boodschappen van saamhorigheid en gemeen-
schapsgevoel. Medewerkers voelen zich daardoor 
gezien en gewaardeerd. Eigenlijk is het wereld-
wijde werkexperiment waarin de coronacrisis ons 
onvrijwillig heeft gestort, op te vatten als één groot 
Hawthorne-effect. Dit effect houdt in dat als werk-
nemers extra aandacht krijgen, ze alleen al door die 
extra aandacht hun werk positiever gaan beleven. 

Forse terugval
Een waarschuwing is daarom meteen op zijn 
plaats: zodra de gewijzigde manieren van werken 
‘het nieuwe normaal’ gaan worden, dus ingesleten 

raken en niet langer gepaard gaan met extra 
aandacht van het management, dan is de kans 
groot dat het gedaan is met de positieve effect-
en. Sterker nog, er zou wel eens een extra forse 
terugval kunnen komen in werkbeleving zodra 
het Hawthorne-effect is uitgewerkt. En dat is een 
serieus risico voor het binnen de perken houden 
van de uitstroom. Daarom is het van groot belang 
dat managers en medewerkers, bestuurders en 
medezeggenschap, de aandacht voor de mense-
lijke factor weten vast te houden.

Doorstroom
Daarnaast is het belangrijk om werknemers in 
de zorg zodanige doorstroommogelijkheden te 
bieden, dat ze in de sector willen blijven werken. 
Juist ook in coronatijd. Het is als werkgever in deze 
crisis goed om je te realiseren dat onze andere 
manier van werken en leven tot loopbaanvragen 
en -twijfels kan leiden. Naar verwachting zullen 
veel werkenden een zogenoemde loopbaanschok 

ervaren dankzij corona. Benut deze ingewikkelde 
tijd dus om in samenspraak loopbanen te herijken en 
afspraken te maken over ontwikkeling en doorstro-
ming. Juist nu is werken over de grenzen van de eigen 
afdeling en organisatie mogelijk gebleken. Wat eerst 
vast zat, is nu vloeibaar geworden. 

Maatwerk
Maak als organisatie binnen de thema’s van Beperken 
Uitstroom, een Leven Lang Ontwikkelen, Gezond 
werken en Werken Naar Talent juist nu samen met 
medewerkers afspraken op maat, zodat aard en om-
vang van het werk passen als een hoogst-individuele 
jas. Zulke afspraken voelen als persoonlijke aandacht: 
een bijzonder effectieve manier om mensen aan je 
organisatie en de sector te binden. En besef: anders 
dan economen vaak voorspellen, lopen mensen 
niet weg zodra je hen breed opleidt, maar ervaren ze 
ontwikkelingsmogelijkheden als een cadeautje waar-
door ze zich vaak loyaal tonen aan de organisatie. Nu 
het erop lijkt dat de coronacrisis lang zal aanhouden, 
is dit hét moment om als werkgevers en werknemers 
onderling regelmatig te reflecteren.’

Referenties
1. www.azwinfo.nl/nieuwe-kwartaalcijfers-instroom-en-uitstroom-

werknemers-in-de-zorg-op-azw-statline
2. www.zorgenz.nl/uitstroom-van-nieuw-zorgpersoneel-blijft-probleem
3. Akkermans, J., Richardson, J., & Kraimer, M. (2020). The Covid-19 crisis as a 

career shock: Implications for careers and vocational behavior. Journal of 
Vocational Behavior, 119, 1-5

Aukje Nauta 

Aukje Nauta is organisatiepsy-
choloog en bijzonder hoogleraar 
op de Sioo-leerstoel ‘Enhancing 
individuals in a dynamic work 
context’ aan de Universiteit 
Leiden. Ze is partner bij Factor 
Vijf Organisatieontwikkeling, lid 
van de Accreditatiecommissie 
voor Zorgbestuurders en van 
de Raad van Toezicht voor 
CultuurWerkt!. 

Volg Aukje Nauta 
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https://zorgenz.nl/uitstroom-van-nieuw-zorgpersoneel-blijft-probleem/
https://www.linkedin.com/in/aukjenauta/ 
https://twitter.com/aukje_nauta
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Als je de uitstroom beperkt, blijft ook het 
personeelstekort binnen de perken.

Hiernaast vind je enkele voorbeelden van 
bedrijven die hun werknemers middels inno-
vatieve methoden tevreden weten te houden.

Goede voorbeelden 
Beperken uitstroom

Andere vormen van 
begeleiding

Bij deze Koploper houden vier 
zorgorganisaties in de regio 
Kennemerland/Amstelland 
zich precies bezig met waar de 
titel van dit initiatief voor staat. 
Namelijk: nieuwe methodiek-
en van studentbegeleiding 
onderzoeken en ontwikkelen 
waardoor studenten die starten 
met een opleiding ook op lange 
termijn behouden blijven. Hoe 
ziet die nieuwe aanpak eruit? 

Lees meer >

Vanaf dag één 
aandacht voor 
je persoonlijke 
ontwikkeling   

In de jeugdzorg is het belang-
rijk dat medewerkers zich veilig, 
bekwaam en vitaal voelen. Hoe 
ondersteun je als werkgever  
deze zorgprofessionals daarin 
het meest optimaal? De branche 
kent een groot verloop en hoog 
ziekteverzuim. Dit Koploper-
initiatief van Jeugdbescherming 
west uit Den Haag laat zien hoe 
je aandacht geeft aan vitaliteit en 
ontwikkeling van medewerkers. 

Lees meer > 

Loopbaan IC  

In het Koploperinitiatief 
loopbaanIC.nl vormen vier 
Intensive Cares in de omgeving 
Nijmegen samen één IC-regio 
die kennis, opleiding, expertise 
en onderzoek bundelt. Met 
deze gezamenlijke profilering 
probeert de Koploper IC-ver-
pleegkundigen te prikkelen 
met unieke carrièrekansen, 
afwisselend, uitdagend werk en 
groeimogelijkheden. Benieuwd 
naar hun ervaringen en lessen?  

Lees meer > 

Op het YouTube-kanaal van 
Actie Leer Netwerk vind je onze 
Actieleer TV-uitzendingen 
omtrent het thema Beperken 
Uitstroom. 

   Beluister de podcast 
van Aukje Nauta over goed 
werkgeverschap.

    Kijk hier de Actieleer 
TV Actieleer TV ‘Jeugdhulp 
en arbeidsmarkt met 
Jeugdbescherming west’.

  Kijk hier de Actieleer TV 
met loopbaanIC.nl, waarin 
vier Intensive Cares in de 
omgeving Nijmegen samen 
één IC-regio vormen waarin 
kennis, opleiding, expertise en 
onderzoek worden gebundeld.

Nog niet 
uitgelezen?
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https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/andere-vormen-van-begeleiding/
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De verschillende beroepen in zorg en welzijn veranderen. Dit heeft gevolgen 
voor het opleiden van toekomstig personeel en op het om- en bijscholen 
van bestaand personeel. Binnen dit thema zijn de aandachtpunten: een 
betere aansluiting van beroepsonderwijs op het werken in zorg en welzijn 
en betere aansluiting op de regionale behoefte.

Overal staat het hoog op de agenda, maar in de zorg is een leven  lang ontwikkel-
en extra urgent. Want daar spelen niet alleen ernstige personeelstekorten, ook 
de zorgvraag wordt steeds complexer.

Leven Lang 
Ontwikkelen

‘Een leven lang ontwikkelen, ofwel het duurzaam 
ontwikkelen tijdens de levensloop, is een zeer 
centraal thema op de arbeidsmarkt van de 
gezondheidszorg. Er zijn tekorten en het werk 
verandert inhoudelijk van karakter. Landelijk 
gezien is het vaak een zaak van een lange adem 
gebleken, maar langzaam maar zeker komt er 
steeds meer schot in dit belangrijke vraagstuk dat 
de professionalisering van vakmensen verbindt 
met hun wendbaarheid en hun mobiliteit. In de 
gehandicaptensector hebben de sociale partners 
tien jaar gewerkt aan een nieuwe doorlopende 
leerlijn, van mbo-niveau 3-4 naar hbo-niveau 5-6. 
Landelijke partijen hebben de opleidingsvraag 
transparanter gemaakt en hebben de eisen 
gedefinieerd die nodig zijn om certificaten en 
diploma’s te behalen. Deze nieuwe structuur 
is vertaald in een scholingsaanbod van voor de 
praktijk herkenbare leereenheden. Vervolgens zijn 

pilots georganiseerd om de nieuwe werkwijze in de 
praktijk te toetsen. Een fundamentele doorbraak 
in mijn ogen. Ook de VVT-sectoren doen nu hun 
voordeel met deze aanpak.

Regionaal
 De ingezette regionale insteek van het Actie 
Leer Netwerk krijgt landelijk gezien in steeds 
meer sectoren navolging. Overal komt de focus 
op sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid steeds 
meer op regionaal niveau te liggen. We zien 
ook toenemende aandacht voor ‘van werk naar 
werk’-trajecten en het faciliteren van en denken 
in (horizontale en verticale) loopbaanpaden. 
De corona-crisis heeft geleid tot een meer 
intersectorale aanpak; voorbeelden zijn het 
omscholen van stewardessen tot verzorgende, 
de ‘Nationale zorgklas’ waarbij mbo-ers worden 
geschoold, en ook het initiatief ‘Extra handen  >>

‘In de zorg is een leven lang 
ontwikkelen nu extra urgent’
De verschillende beroepen in zorg en welzijn veranderen. Dat vraagt om een 
nieuwe kijk op opleiden en ontwikkelen. Ambassadeur professor dr. Marc van 
der Meer benoemt enkele aandachtspunten.

Door Marc van der MeerThema
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 voor de zorg‘ waarbij een beroep wordt gedaan 
op de niet-werkende reserve van zorgpersoneel. 
Het resultaat is dat nieuwe groepen werkenden 
zich kwalificeren voor de gezondheidszorg. 

Vakbekwaamheid
Deze initiatieven leiden er tevens toe dat het 
initiële en postinitiële beroepsonderwijs meer op 
elkaar worden betrokken en inspelen op relevante 
ontwikkelingen in de beroepsuitoefening in zorg 
en welzijn. Zo brengen de sociale partners trends 
op de arbeidsmarkt in kaart. Ook wordt een atlas 
voor Competentieontwikkeling samengesteld met 
aandacht voor de beroepscompetentieprofielen 
in sectoren als de gehandicaptenzorg, sociaal werk 
en VVT. Extra aandacht bestaat er voor thema’s als 
vakbekwaamheid en bevoegdheid, maar ook de 
financiering van een ander opleidingsstelsel. 

Sociaal beleid
Om een leven lang ontwikkelen van de grond te 
krijgen, is samenwerking tussen het domein van 
de huishoudens, de arbeidsmarkt en het beroep-
sonderwijs wezenlijk. Op gemeentelijk niveau 
hebben vraag en aanbod elkaar nog lang niet altijd 
gevonden in een gericht samenwerkingsverband 
met het beroepsonderwijs. Vaak zijn de data niet 
compleet en is er geen strategische agenda, zeker 
in de middelgrote gemeentes. Onlangs hebben  
we de ontwikkelingen bij Transvorm in Noord- 
Brabant bestudeerd. Duidelijk is dat in de nasleep 
van de kredietcrisis na 2008 alle alarmbellen op
rood stonden, maar dat er toch sterk is bezuinigd 
op de gezondheidszorg. Dus: een regionale insteek 

vraagt ook om een goede ontwikkeling-
sagenda, adequate data en samenwerking tussen 
beroepsonderwijs, werkveld en de overheid.

Leertaken
Uiteindelijk komen al deze inspanningen samen 
op de werkvloer, waar zorg wordt verleend. 
Werkgevers constateren dat door de corona-
crisis in combinatie met de al bestaande hoge 
werkdruk op de werkvloer nieuwe oplossingen 
nodig zijn. Cliënten hebben bijvoorbeeld een 
hoge indicatiegraad, voordat zij een beroep doen 
op een zorginstelling, waar alle zeilen bijgezet 
moeten worden om adequate zorg te verlenen. 
Ook wordt meer digitaal gewerkt. Dat betekent 
dat de werkverhoudingen veranderen. Het is 
daarom behulpzaam veel beter te kijken naar 
het onderscheid tussen werk- en leertaken op 
teamniveau. Daarover bestaat maar nauwelijks 
reflectie. Wat voor activiteiten doen werkenden, 
over welke activiteiten wordt nagedacht? Denken 
en doen zijn twee aspecten van het dagelijks 
handelen. In termen van de sociotechniek: 
creatietaken en reflectietaken. Aan de taken zou 
je leertaken moeten toevoegen, in het licht van de 
digitalisering die overal plaatsvindt. Door bepaalde 
handelingen te herhalen, ontstaan er nieuwe 
routines en is er sprake van professionalisering. 
Waar de professionalisering overgaat in wendbaar 
gedrag en mobiliteit verdient nader onderzoek. 

Nieuwe impulsen
De komende periode is het ontwikkelen van 
een agenda voor sociale innovatie van belang 

om het personeelsvraagstuk verder op te lossen. 
Er is in algemene zin behoefte aan een nieuwe  
impuls voor beroepsautonomie en versterking van 
de zeggenschapsverhoudingen. Het helpt als mede-
werkers met tevredenheid werken, als er sprake is 
van welbevinden op de werkvloer. Daaraan ontbreekt 
het teveel. Het is daarom wenselijk om thema’s als 
een leven lang ontwikkelen en sociale innovatie over 
de hele publieke sector meer in onderlinge samen-
hang in beeld te brengen. In de kern gaat het om 
het ontwikkelen van een lerend systeem. Een der-
gelijke stap kun je bereiken door professionals te  
laten ontwikkelen, door werkprocessen te verbeter-
en en tot samenwerking te komen in de organisatie. 
Dat is het perspectief dat aan iedere medewerker 
moet worden geboden. De organisatie krijgt er  
wendbaarheid voor terug.’

Marc van der Meer

Marc van der Meer studeerde 
economie in Tilburg en Madrid. 
Hij promoveerde in de sociale 
wetenschappen in Amsterdam. 
Van 2009 tot 2014 was hij  
directeur van het Landelijk  
Expertisecentrum Beroeps-
onderwijs. Hij is voorzitter van  
de Nederlandse Vereniging  
voor Arbeidsverhoudingen 
en bijzonder hoogleraar 
onderwijsarbeidsmarkt aan 
de Universiteit van Tilburg. 
Sinds 2016 is hij lid van de SER 
in Noord-Brabant.   

Volg Mark van der Meer 

 
   

https://www.linkedin.com/in/marc-van-der-meer-74a7745/
https://twitter.com/marcvdrmeer
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De verschillende beroepen in zorg en welzijn 
veranderen. Dit heeft gevolgen voor het 
opleiden van toekomstig personeel en op het 
om- en bijscholen van bestaand personeel. 
Deze Koploperinitiatieven ontwikkelden 
werkwijzen waarmee ze snel kunnen in-
spelen op de veranderingen in de sector. 

Goede voorbeelden 
Leven Lang Ontwikkelen

Leren is altijd!
 
Hoe maak je leren en werken in 
de ouderenzorg innovatief en 
toekomstgericht? Deze Koplop-
er heeft daar de antwoorden 
op gevonden. Twee jaar terug 
startte een groot netwerk van 
ouderenzorg-organisaties, 
een aantal scholen in de regio 
Groningen/Drenthe en de 
partijen binnen het Convenant 
Verpleeghuizen Zorgkantoor-
regio Groningen een grens-
overschrijdende samenwerking. 
Het doel? Leren en werken in 
de ouderenzorg innovatiever 
en toekomstgerichter maken. 

Lees meer >

Meer en Betere 
stageplaatsen 

Een tekort aan stageplaatsen in 
de zorg? Niet bij het Elisa-
beth-TweeSteden Ziekenhuis 
(ETZ). Daar zorgen Zorg Inno-
vatie Centra (ZIC) voor een 
flink aantal stageplaatsen, 
met een aantrekkelijke leer- en 
werkcultuur. Op een ZIC werken 
zo’n 25 stagiaires samen met 
afgestudeerden en dat heeft 
op veel thema’s voordelen. 

Lees meer >

LIN in de Wijk 

In nog geen twee jaar tijd is in 
de regio Amsterdam een inter-
professioneel leer- en innovatie-
netwerk (LIN) opgericht in twee 
wijkverplegingsteams.  Het LIN 
zorgt voor verbinding en samen-
werking tussen zorg en sociaal 
domein, met als hoogste doel: 
goede zorg voor de cliënt. In een 
LIN gaan zorg- en welzijns-
werkers in de wijk samen met 
studenten en docenten zorg en 
welzijn op zoek naar verbinding 
en integrale samenwerking. Zo 
kunnen zij kwalitatief goede zorg 
en vooral maatwerk leveren 
voor kwetsbare wijkbewoners. 

Lees meer > 

Op het YouTube-kanaal van 
Actie Leer Netwerk vind je onze 
Actieleer TV-uitzendingen 
omtrent het thema Leven Lang 
Ontwikkelen.

   Ga naar het rondetafel-
gesprek van RegioPlus over 
Leven Lang Ontwikkelen met 
Marc van der Meer.  

   Leren in coronatijd, ervarin-
gen verzilveren en zelfreflectie: 
kijk hier Actieleer TV over Leven 
Lang Ontwikkelen met Marc van 
der Meer en Suzanne Kruizinga. 

   Bekijk hier de ALNTV 1-op-1 
met Carin de Boer van Inholland 
over het Interprofessioneel leer- 
en innovatienetwerk. 

    Bekijk hier het filmpje 
van Inholland over het 
Interprofessioneel leer- en 
innovatienetwerk. 

Nog niet 
uitgelezen?
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https://www.youtube.com/watch?v=6UWN5gsqtew&ab_channel=Inholland 
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Het bevorderen van gezond werken en vitaal aan het werk kunnen blijven, 
is een zeer actueel en urgent thema geworden in de tweede coronagolf. 
Een gezonde werkomgeving versterkt een medewerker dus in zijn of haar 
ontwikkeling en zou vitaliteit moeten opleveren.

Gezond werken zorgt voor verbetering of behoud van de gezondheid, motivatie 
en werkcapaciteit van de medewerker. Een gezonde werkplek betreft een veilige 
omgeving waar hulp vragen mogelijk is, vertrouwen ervaren wordt en er geen 
sprake is van agressie. En het omvat een arbeidsorganisatie en- cultuur die 
ontwikkeling, gezondheid en veiligheid in het werk ondersteunen.

Gezond 
Werken

‘De zorgsector staat onder grote druk door 
maatschappelijke uitdagingen als een vergrij-
zing van de arbeidspopulatie, verhoogde uitval 
via verzuim en uitstroom van zorgverleners en 
een toegenomen druk op de zorg als gevolg van 
COVID-19¹. Gezond werken en vitaal aan het werk 
kunnen blijven is dus een zeer actueel en urgent 
thema geworden. Hoe kun je als organisatie, juist 
in deze tijden, een bijdrage leveren aan gezonde 
en vitale medewerkers?

Veilige omgeving
Een zorginstelling die investeert in gezond werk-
en, zorgt niet alleen letterlijk voor de gezondheid 
van haar medewerkers. Gezond werken levert 
ook gemotiveerde werknemers op die optimaal 
functioneren in optimaal inzetbaar zijn. Een ge-
zonde werkplek kun je omschrijven als een veilige 
omgeving, waar hulp vragen mogelijk is, vertrou-
wen heerst en geen sprake is van agressie. Gezond 

werken zit in de arbeidsorganisatie, maar ook in 
de arbeidscultuur: die ondersteunt ontwikkeling, 
gezondheid en veiligheid in het werk. Zo creëer je 
vitale medewerkers².

Steun
Uit een recente meta-analyse van eerdere studies³ 
blijkt dat je voorspellingen kunt doen over het 
welzijn, de motivatie en inzetbaarheid van zorgver-
leners. Hoe het werk eruitziet, is daar een belang-
rijke factor bij. Een te hoge werkbelasting, gebrek 
aan formele beloningen en verstoringen tussen 
werk en privéleven blijken bijvoorbeeld risico-
factoren te zijn voor de gezondheid en vitaliteit. 
Zes werkbronnen zijn juist beschermend van aard: 
de steun van leidinggevenden en collega’s, eerlijk 
en authentiek management, transformationeel 
leiderschap, autonomie en middelen voor profes-
sionalisering. Een ander onderzoek laat daarnaast 
zien dat de ruimte die een zorgverlener op het  >>

‘Gezond werken verdient juist  
nu onze aandacht’
Gezonde en vitale zorgverleners zijn essentieel bij het oplossen van de 
personeelsproblemen in de zorg. Ambassadeur professor dr. Annet de Lange 
over kenmerken van gezond werken en wat dat zoal oplevert.

Door Annet de Lange Thema
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werk krijgt om betekenisvolle doelen te stellen, 
ook positief samenhangt met de inzetbaarheid 
én de vitaliteit van medewerkers⁴.

Slaapklachten
Meer dan ooit is gezond werken nu van belang, 
en dat is niet eenvoudig ten tijde van een pande-
mie. Corona illustreert het belang van een veilige, 
beschermde werkomgeving voor de gezondheid 
van medewerkers. De Monitor Gezond Werken van 
IZZ⁵ laat bijvoorbeeld zien dat zorgmedewerkers 
die direct contact hadden met besmette corona-
patiënten, meer last hadden van slaapklachten 
dan medewerkers die niet in direct contact met 
besmette patiënten zijn geweest. Het hebben van 
bescherming lijkt hier een buffer te kunnen vor-
men; de Monitor toont aan dat medewerkers met 
voldoende beschermingsmaterialen hun algemene 
vitaliteit en werkvermogen beter waardeerden in 
vergelijking tot medewerkers met te weinig 
beschermingsmaterialen. Dat laatste was bijvoor-
beeld in de ggz en gehandicaptenzorg het geval. 

Overuren
Medewerkers die moesten bijspringen op andere 
afdelingen dan hun vertrouwde eigen afdeling 
rapporteerden vaker lichamelijk uitgeput te zijn. 
Ook hadden zij meer slaapproblemen dan zorg-
verleners die op de eigen afdeling zijn gebleven. 
Een kwart van de ondervraagden heeft meer uren 
gewerkt dan in het contract staan. Medewerk-
ers die overuren maakten die zij niet krijgen uit-
betaald, waardeerden hun algemene gezondheid 
en werkvermogen bovendien significant lager en 
voelden zich het vaakst emotioneel en fysiek uitge-
put. Het onderzoek laat zien dat overwerkers meer 
slaapklachten hadden dan zorgverleners die geen 
overuren maakten. De bevlogenheid is het hoogst 
onder medewerkers die overuren maakten die wel 
worden uitbetaald. Waardering is dus een belang-
rijke buffer voor het behouden van bevlogenheid 
onder zorgverleners⁶.

Instroom personeel
Gezond werken in zorg en welzijn verdient continu, 

maar juist nu aandacht van de overheid, werkgevers 
en werknemers. Gezond werken is niet alleen belang-
rijk voor het behoud en de instroom van personeel, 
het vormt ook de basis voor kunnen innoveren en 
leren op het werk en houdt verband met het invoer-
en en gebruiken van technologie⁷. Gezond werken 
hangt dan ook nauw samen met de andere thema’s 
van het Actie Leer Netwerk. Actieleren in communities 
en leren van Koplopers maakt het mogelijk om alle 
evidence based-kennis en best practices over gezond 
werken snel en goed te verspreiden over het land en 
de verschillende branches⁸. Laten we daar in 2021 dus 
vooral mee doorgaan samen.’
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Een gezonde werkomgeving versterkt een 
medewerker dus in zijn of haar ontwikkeling 
en zou vitaliteit moeten opleveren. 

Deze initiatieven dragen op een waardevolle 
manier aan ons thema Gezond Werken. 

Goede voorbeelden 
Gezond werken

Gezond door  
de nacht

Om tevreden personeel te 
houden, nieuw personeel aan te 
trekken en betere zorg te lever-
en, heeft het Brabantse Jeroen 
Bosch Ziekenhuis geïnvesteerd 
in gezond werken in de nacht. 
Het resultaat: zorgmedewerkers 
die het er unaniem over eens 
zijn dat hún werkplek de fijnste 
is. Weten hoe dit zo gekomen is? 

Lees meer >

Werkgeluk bij  
de Annagroep 

Werkgeluk meten om vervolgens 
nieuwe initiatieven te lanceren 
die het werkgeluk nog verder 
verhogen: het gebeurt binnen 
de St. Anna Zorggroep. Samen 
met de Erasmus Universiteit 
onderzoekt de St. Anna Zorg-
groep sinds 2018, drie jaar 
lang, het werkgeluk binnen 
de organisatie. En dan vooral: 
welke factoren dragen daaraan 
bij? Factoren die goed blijken 
te werken om het werkgeluk 
te verhogen, krijgen binnen 
de zorgorganisatie nog meer 
aandacht. Inzicht krijgen in 
die factoren? 

Lees meer >

Huis van 
werkvermogen  

Hoe zorg je ervoor dat zorg-
medewerkers nu én in de 
toekomst duurzaam inzetbaar 
blijven? In dit Koploperinitiatief 
investeert Jeugdhulp Friesland 
daarvoor in een goed gesprek 
tussen medewerkers en team-
leiders. Een goede dialoog is van 
groot belang voor medewerkers,
maar ook in teamoverleg Als 
instrument voor die dialoog 
heeft Jeugdhulp Friesland een 
eigen ‘Huis van Werkvermogen’ 
gemaakt. 

Lees meer > 

Op het YouTube-kanaal van 
Actie Leer Netwerk vind je onze 
Actieleer TV-uitzendingen 
omtrent het thema Gezond 
Werken.

   Ga naar het webinar over 
gezond en betekenisvol werken 
in de ouderenzorg met Annet 
de Lange.

   Annet de Lange, Janneke 
Pander en Pieternel van Heijst 
gaan in deze Actieleer TV in op 
het thema en waarom Gezond 
Werken in crisistijd juist het 
allerbelangrijkst is. 

   Jo van Bussel, Unithoofd 
Intensive Care van het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, vertelt meer 
over hoe deze zorginstelling 
haar personeel fris en fit houdt 
tijdens de zwaarste shifts. 
Kijk hier onze Actieleer TV met 
Gezond door de Nacht terug. 

Nog niet 
uitgelezen?
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Innovatieve ontwikkelingen in zorg en welzijn volgen elkaar snel op. De inzet 
van arbeidsbesparende technologie maakt het mogelijk om de efficiëntie te 
verhogen, maar biedt ook kansen om werkomstandigheden te verbeteren.

Computers, digitalisering: wie kijkt er nog van op? We leven in de vierde 
industriële revolutie! Mens en technologie versmelten steeds meer met elkaar 
en dat biedt kansen voor de zorg. Mits (werk)processen en vaardigheden 
die technische ontwikkelingen volgen. De veranderingen gaan razendsnel. 
Daarom is kennis delen en van elkaars fouten leren het devies. 

Arbeids-
innovatie

‘De zorg staat voor een grote uitdaging. De zorg-
vraag neemt toe en wordt steeds complexer, de 
druk op de kosten stijgt ook. We kunnen dus niet 
anders dan slimmer gaan werken en daar komt 
technologie en innovatie goed bij van pas. Dat 
betekent dat we met elkaar voor een grote 
veranderopgave staan. Hoe willen we de zorg in 
de toekomst gaan inrichten? Waar gaan we geld 
op inzetten en hoe maken we technologie 
verslavend leuk voor zorgmedewerkers?

Corona
Het afgelopen jaar heeft de zorg meer en meer 
gebruik gemaakt van technologie, mede door de 
lockdown in de coronacrisis. Denk aan het veel-
vuldig gebruik van beeldbellen om contact te 
houden met naasten thuis of om behandelingen 
in de ggz door te laten gaan. Hartstikke mooi dat 
medewerkers en patiënten de voordelen van deze 
innovatie hebben ontdekt en hun digivaardigheid 

hebben verbeterd. Nu is het zaak om dit soort 
technologieën te integreren in het werkproces; tot 
nu toe is zoiets als beeldbellen altijd iets dat extra 
is, bovenop de normale werkwijze komt. 

Niet als extraatje
Een slag die we in de zorg nog moeten leren 
maken, is om technologie niet toe te voegen aan 
bestaande werkprocessen en protocollen maar 
deze daar juist ín te voegen. Anders maak je de 
oude zorg er alleen maar duurder mee en ont-
staat er alsnog geen nieuwe, toekomstbestendige 
zorg. Durf buiten de kaders te denken en vraag de 
patiënt of cliënt eens wanneer en hoe hij eigenlijk 
contact wil met een zorgverlener. Misschien wel 
liever thuis met de kat op schoot, in plaats van in 
de spreekkamer van de psycholoog. Vul niet zelf 
in, maar stel die vraag, ook aan je medewerker. 
Bij technologie in de zorg draait het om anders 
denken en anders werken.  >>

‘Bij arbeidsinnovatie draait alles om 
anders denken en anders werken’
Innovatie draagt op veel manieren bij aan het oplossen van het personeels-
tekort. Het biedt niet alleen kansen voor betere werkomstandigheden, maar 
levert ook efficiency op. Ambassadeur Lea Bouwmeester over recente 
ontwikkelingen en de slag die nog nodig is.

Door Lea Bouwmeester Thema
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Verslavend leuk
Een succesvoorbeeld van anders denken is sensor-
technologie in het verpleeghuis, waarmee je 
bijvoorbeeld onrust registreert en valgevaar kunt 
reduceren. Of waarmee een cliënt met dementie 
het hele verpleeghuis door kan dwalen, totdat hij 
bij de uitgang komt. Dit soort technologieën maakt 
werken op afroep meer mogelijk, verlaagt de druk 
op medewerkers en geeft de cliënt meer vrijheid 
en zelfstandigheid. Het zal steeds meer gaan om 
zorg bieden op de juiste plek op het juiste moment, 
efficiënt en toch menselijk. In de zorg vinden we 
verandering en technologie soms eng, maar het 
kan verslavend leuk zijn en complexe zaken zoveel 
makkelijker en sneller maken. Denk aan Tikkie: 
we willen al niet meer zonder. 

Digivaardigheden 
Organisaties wil ik meegeven: denk groot, doe klein 
en begin meteen. Wil je bijvoorbeeld iets doen aan 
de hoge registratielast van medewerkers? Denk 
groot, dus aan één goed werkend dashboard op de 

computer dat alle digitale dossiers en kwaliteits-
registraties aan elkaar koppelt. Vraag medewerk-
ers waar de problemen liggen, onderzoek welke 
technologieën er al zijn, welke digivaardigheden 
medewerkers ervoor nodig hebben en bekijk hoe 
het de werkprocessen zal veranderen. Implemen-
teren van technologie vraagt namelijk verander-
vaardigheden van medewerkers, dus denk daar 
vooraf over na. Wat hebben zij nodig? Bespreek 
dat met ze.

Tools
Ik zie arbeidsinnovatie als een thema dat in de basis 
onder alle zes thema’s van het Actie Leer Netwerk 
ligt. Roosteren bijvoorbeeld is in veel zorgorganisa-
ties een issue. Roosterbelemmeringen maken het 
soms moeilijk om meer uren te werken of je vitaal 
te voelen in de combinatie werk en privé, terwijl 
medewerkers het enorm waarderen als ze regie 
hebben over hun eigen werktijden. Bovendien: 
er zijn handige tools beschikbaar om zelfroosteren 
mogelijk te maken. Als organisatie moet je dan wel 

durven loslaten dat je zelf de regie hebt, geef ruimte 
aan medewerkers. Durven inzetten op technologie 
kan bovendien ook helpen om de uitstroom van per-
soneel te beperken, omdat de werkdruk afneemt en 
mensen meer plezier krijgen in hun werk. 

Digitale strategie
De overgang naar het nieuwe jaar is voor zorgorgani-
saties een mooi moment om eens stil te staan bij de 
vraag: wat is onze grootste verandervraag binnen 
nu en vijf jaar, voor de organisatie, medewerkers en 
cliënten of patiënten? Stel een digitale strategie op 
en zorg dat medewerkers eigenaarschap krijgen en 
nemen op het thema. Dus niet alleen een kleine pro-
jectgroep beginnen met een paar enthousiastelingen, 
maar iedere individuele medewerker betrekken bij 
een basaal technologisch project of hen zelf iets laten 
bedenken waar behoefte aan zou zijn. Help iedere 
medewerker om vanuit zijn werk met een eigen 
innovatie aan de slag te gaan. Zo creëer je een  
lerende omgeving waar plezier ontstaat in 
veranderen en nadenken over de toekomst.’ 

Lea Bouwmeester 
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zorg in de Tweede Kamer. Ze is 
voorzitter van de redactieraad 
van ICT&Health, en daarnaast 
bekleedt ze een aantal voor-
zittersrollen in adviesraden en 
raden van toezicht, waaronder 
het Antonius Ziekenhuis en CAK.
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Innovatie draagt op veel manieren bij aan het 
oplossen van het personeelstekort.

Deze initiatieven zetten technologie en 
vernieuwende toepassingen op vernuftige 
wijze in. 

Goede voorbeelden 
Arbeidsinnovatie

BeterDichtbij

Samen de zorg makkelijker 
maken: dat is het idee achter 
Koploperinitiatief BeterDichtbij, 
een samenwerking tussen 
verschillende ziekenhuizen. We 
zijn gewend om onze bankza-
ken en reizen online te regelen. 
Waarom doen we dit niet in de 
zorg? Als patiënt heb je tussen 
de consulten door aanvullende 
vragen of misschien maak je je 
zorgen over je ziekte. Beter-
Dichtbij biedt aanvullende 
dienstverlening door middel 
van appen of beeldbellen. Grote 
tijdsbesparing en toename voor 
medewerkers dientengevolge.  

Lees meer >

Technologie en Zorg 
Academie

Sinds de oprichting in 2016, groei-
de de Technologie en Zorg Aca-
demie door tot in de Achterhoek 
en Drenthe. Via de Academie en 
het Living Lab leren en werken 
jaarlijks duizenden zorgprofes-
sionals, studenten en docenten 
met zorgtechnologie. Het Living 
Lab bestaat uit een (online) Ken-
niskring, de Appartementen en 
de ProbeerService. De Probeer-
Service brengt een grote variëteit 
van zorgtechnologie-producten 
binnen handbereik van zorg-
professionals door de uitleen- 
en demonstratiemogelijkheden. 

Lees meer >

Zorg Innovatie Huis 

Voor nieuwe innovaties en 
hun implementatie is een plek 
nodig. En niet om zomaar wat 
uit te proberen. Het vraagt om 
een vaste plek waar het veilig is 
voor alle betrokkenen van tech-
nologische zorgvernieuwing. 
Dat is waar het Zorg Innovatie 
Huis een perfecte rol vervult in 
het circuit: een plek in de regio-
nale zorgsector die inspireert én 
zorginnovaties inclusief de toe-
passing ervan tastbaar maakt. 
Dat heeft diverse voordelen. 

Lees meer > 
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Op het YouTube-kanaal van 
Actie Leer Netwerk vind je onze 
Actieleer TV-uitzendingen 
omtrent het thema Arbeids-
innovatie.

   Bijvoorbeeld het webinar 
van Lea Bouwmeester over 
‘De vraag voor de oplossing’. 

   Luister naar de podcast 
van Falend Vooruit over ‘Leren 
werken met de realiteit’. 

Lees de blog ‘Wat moeilijk 
kon, kan nu heel snel’ van Lea 
Bouwmeester.

Nog niet 
uitgelezen?
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In zorg en welzijn wordt veel gewerkt met deeltijdcontracten. Dit heeft 
verschillende oorzaken. In zorg en welzijn werken bijvoorbeeld nog altijd 
veel vrouwen. Zij werken over het algemeen minder uren dan mannen. 
Bij de medewerkers die vaak wel wat meer willen werken, is een contract 
met meer uren in hun huidige functie of bij hun huidige werkgever niet 
mogelijk. Hierdoor blijft er veel arbeidspotentieel van zowel huidige als 
toekomstige medewerkers onbenut.

Als iedere deeltijdwerker in de zorg gemiddeld een uur per week meer zou 
werken, zouden de personeelstekorten in de sector in theorie zijn opgelost. 
Dat statement staat nu bekend als het ‘fameuze uur extra’ in de zorg. 
Verschillende organisaties brengen dit inmiddels in de praktijk. 

Meer Uren 
Werken

‘In Nederland werken meer dan 1,1 miljoen vrouwen 
in zorg en welzijn. Van deze vrouwen werkt onge-
veer 82 procent in deeltijd. Meer dan de helft 
van de vrouwelijke zorgmedewerkers heeft een 
contract van 25 uur of minder. Gezien de enorme 
arbeidstekorten (over twee jaar een tekort van 
tachtigduizend medewerkers) is een voor de hand 
liggende vraag: zou het mogelijk zijn de contracten 
van bestaande werknemers, met name van degene 
met kleine contracten, met twee of vier uur uit te 
breiden? 

Deeltijdsector
Het lijkt een open deur. Maar toen wij in mei 2019 
met ons werk op het thema contractuitbreiding 
begonnen, kregen we aanvankelijk te maken met 
een behoorlijke portie scepsis. Veel gesprekken 
begonnen met allerlei mitsen en maren. ‘De zorg 
is nu eenmaal een deeltijdsector’, was een veel-
gehoorde. Als je naar Europese cijfers kijkt, is de 

zorg als deeltijdsector eigenlijk helemaal niet zo 
gangbaar als in Nederland. Het kan dus anders. 
‘Vrouwen willen niet meer uren werken’, kregen 
we vaak te horen. Uit verschillende onderzoeken 
die wij uitvoerden, blijkt er wel degelijk potentieel 
onder bestaande werknemers. 

Roosteren
Contractuitbreiding lijkt niet vaak hoog op de radar 
te staan binnen zorgorganisaties. De helft van de 
respondenten uit onze PGGM&CO-enquête onder 
17.500 werkenden (waarvan 90 procent vrouw) gaf 
aan nooit over contractuitbreiding met hun werk-
gever te spreken. Daarbij komt nog dat de manier 
van de vraag stellen cruciaal is: ‘Wil je een groter 
contract?’ zal niet vaak tot positieve reacties leiden. 
‘Wat is er voor jou nodig om je contract uit te 
breiden?’ nodigt al uit tot een heel ander gesprek. 
Tot slot is ook roosteren een veelgenoemde reden 
om geen grotere contracten aan te bieden.  >> 

‘Meer uren werken: er kan vaak  
meer dan je denkt’
Meer werkuren of grote contracten aanbieden kan de arbeidsmarkt in de zorg 
weer in beweging krijgen. Ambassadeur Wieteke Graven over kansen, mitsen 
en maren.

Door Wieteke Graven Thema
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Meer Uren 
Werken
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De ervaring leert echter dat een goede analyse van 
de knelpunten en denken in maatwerkoplossingen 
veel mogelijk maken. 

Veel energie
Werken op basis van data en feiten is een belang-
rijke eerste stap in het mogelijk maken van grotere 
contracten. We zagen dat de publicatie van ons 
rapport De kansen rondom grotere deeltijdbanen 
in de zorg veel reacties losmaakte, uiteraard ook 
sceptische. Het belangrijkste wat we met deze 
publicatie bereikt hebben: de vanzelfsprekendheid 
van (kleine) deeltijdbanen wordt minder. Steeds 
meer zorginstellingen beginnen ook de kansen in 
hun organisaties te zien. Onze ervaring is dat onze 
aanpak veel energie losmaakt, maar tevens een 
ware cultuuromslag vraagt gepaard gaat met de 
nodige weerstand. Hiervoor is niet één simpele 
oplossing. Een veranderaanpak met verschillende 
interventies is nodig om verandering tot stand 
te brengen.  

Concrete resultaten
In de afgelopen achttien maanden hebben we 
in drie proeftuinen in nauwe samenwerking 
met werknemers, managers, HR, planners en 
bestuurders een aanpak ontwikkeld rondom 
contractuitbreiding. In zes maanden gaan we 
met organisaties van Begrijpen, naar Doen, naar 
Schalen. In die periode brengen we de waarde, het 
potentieel, de belemmeringen en de oplossingen 
van grotere contracten in kaart, informeren en 
enthousiasmeren we medewerkers, HR en manag-
ers en werken we samen aan concrete resultaten. 
Dit doen we door aan de slag te gaan met hele  
concrete oplossingen, waaronder dialoogsessies 
met medewerkers, informatiepakketten over 
contractuitbreiding en een match zoeken voor 
medewerkers die aangeven meer te willen werken.

Grote plannen voor de toekomst
We zien een grote belangstelling voor het thema 
ontstaan. In de komende jaren zullen wij onze 

aanpak dan ook binnen de brede sector uit gaan 
rollen. Hierbij ondersteunen we zorgorganisaties 
intensief gedurende een periode van zes maanden. 
Daarnaast gaan we door met het creëren van lan-
delijke bewustwording en blijven we onze kennis 
en ervaring delen. Systemische knelpunten die we 
tegenkomen, blijven we op de agenda zetten. 

Zelf aan de slag
Organisaties kunnen zelf ook al een start maken 
door in kaart te brengen hoe het echt zit: analy-
seer personeelsdata op contractgrootte om te 
zien waar kansen liggen. Maak een overzicht van 
de waarde die grotere contracten voor de organi-
satie heeft, maar ook voor de medewerkers en 

Wieteke Graven 

Wieteke Graven is oprichter en voorzitter bij stichting Het 
Potentieel Pakken met als missie het optimaal benutten van 
vrouwelijk talent op de arbeidsmarkt. Vanuit deze rol is ze am-
bassadeur van het Actie Leer Netwerk op het thema Meer uren 
werken. Na het behalen van haar masters degree in Economie 
aan de Universiteit Maastricht (2001), werkte zij in Nederland en 
het buitenland in de financiële sector, bij Shell en de afgelopen 
jaren als partner bij strategisch adviesbureau McKinsey & 
Company. Graven is recentelijk haar PhD aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam gestart op het onderwerpkeuze van arbeidsuren.

Volg Wieteke Graven       

cliënten. Inventariseer knelpunten in de roostering 
en laat medewerkers meedenken over oplossing-
en. Ga het gesprek aan met medewerkers met 
kleine contracten: wat zijn hun twijfels over een 
paar uur meer werken? Welke belemmeringen 
ervaren zij en hoe zijn die weg te nemen? Je zult 
zien: er kan vaak meer dan je denkt.’

https://www.linkedin.com/in/wieteke-graven-26634b24/
https://twitter.com/stichtinghpp
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Meer uren of grote contracten aanbieden brengt 
de arbeidsmarkt weer in beweging.

Hiernaast is te lezen hoe verschillende van de 
proeftuinlocaties van het Potentieel Pakken de 
arbeidsmarkt vooruit helpen met uitbreiding 
en maatwerk.

Goede voorbeelden 
Meer Uren Werken

Maatwerk in meer 
uren werken

Meer uren werken is binnen de 
thuiszorgteams van Vierstroom 
sinds kort een heel gangbaar 
gespreksonderwerp. De zorg-
organisatie laat zien dat je met 
flexibel denken en maatwerk-
oplossingen op veel fronten 
winst kan boeken: van contract-
uitbreiding tot meer vitaliteit en 
werkplezier. 

Lees meer > 

Contractuitbreiding: 
zo kan het wel 

Gewoon maar doen. Met die 
insteek zocht Thebe uit wat er 
nodig is om contractuitbreiding 
voor zorgmedewerkers mogelijk 
te maken. De organisatie onder-
zocht op drie proeftuinlocaties 
welke kansen en belemmering-
en er zoal zijn, en heeft een 
nieuwe manier van denken 
aangewakkerd. Heilige 
huisjes en beren op de weg 
verdwijnen langzaam maar 
zeker, van bestuur tot op de 
werkvloer. 

Lees meer > 

Op het YouTube-kanaal van 
Actie Leer Netwerk vind je onze 
Actieleer TV-uitzendingen 
omtrent het thema Meer Uren 
Werken.

  De Podcast met Wieteke 
Graven over Meer Uren Werken 
en Het Potentieel Pakken is hier 
te vinden.

   Ga naar het webinar over 
Meer Uren Werken met Wieteke 
Graven.

   Bekijk hier de Actieleer 
TV-uitzending met Wieteke 
Graven over het thema Meer 
Uren Werken. 

Nog niet 
uitgelezen?
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https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/actieleren/het-potentieel-pakken-maatwerk-in-roosters-en-contracten-bij-vierstroom/
https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/actieleren/het-potentieel-pakken-zo-kan-contractuitbreiding-wel-bij-thebe/
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/het-potentieel-pakken-met-wieteke-graven-podcast-actie-leer-netwerk 
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/het-potentieel-pakken-met-wieteke-graven-podcast-actie-leer-netwerk 
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/het-potentieel-pakken-met-wieteke-graven-podcast-actie-leer-netwerk 
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/het-potentieel-pakken-met-wieteke-graven-podcast-actie-leer-netwerk 
https://www.youtube.com/watch?v=qGHmuXJIT9c&t=527s&ab_channel=ActieLeerNetwerk 
https://www.youtube.com/watch?v=qGHmuXJIT9c&t=527s&ab_channel=ActieLeerNetwerk 
https://www.youtube.com/watch?v=qGHmuXJIT9c&t=527s&ab_channel=ActieLeerNetwerk 
https://www.youtube.com/watch?v=SQwCZ8hff9o
https://www.youtube.com/watch?v=SQwCZ8hff9o
https://www.youtube.com/watch?v=SQwCZ8hff9o
https://www.youtube.com/watch?v=SQwCZ8hff9o
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Actieleren

Oplossingen 
voor de werkvloer 
zijn te vinden op 
de werkvloer. 

Betrokken personeel 
is gezond personeel.

Actieleren leidt altijd 
tot verbetering.

De redenen om te gaan Actieleren zijn: 

Hoe vinden we de beste oplossingen 
voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn?

Dat doe je samen. Dat doe je gestructureerd. 
Dat doe je geïnformeerd. En met de ruimte 

om te experimenteren.

Gezamenlijk
Iedereen heeft kennis 
over het probleem, 
maar niemand heeft in 
z’n eentje álle kennis 
voor een oplossing. 
Cliënten, werknemers, 
managers, bestuurders: 
samen weten we méér! 

Arbeids-
innovatie

Beperken
uitstroom

Gezond 
werken

Leven lang
ontwikkelen

Meer uren
werken

Werken naar
talent

Geïnformeerd
Zoek naar kennis over 
jouw vraagstuk. Ga naar 
het Actie Leer Netwerk 
voor succesvolle 
voorbeelden in het 
Koplopernetwerk. 
Of leer hoe het beter 
kan door gestrande 
projecten met Falend 
Vooruit. Dat inspireert!

Arbeidsmarkt oplossingen in zorg en welzijn

Gestructureerd
Een actief leerproces 
opgedeeld in 5 fases: 
verkennen,oplossingen 
ontwikkelen, kennis- 
delen, experimenteren 
en reflecteren. Dat is 
actief leren!

#DitisActieleren

Experimenteren
Kijk in de praktijk hoe 
bedachte oplossingen 
concreet uitpakken. 
Durf te experimenteren. 
Reflecteer en verbeter.
Zo vind je de beste 
oplossingen voor 
jouw situatie!

In de voorgaande hoofdstukken roepen de ambassadeurs op tot actie. 
De methode Actieleren kan jouw organisatie helpen de beste oplossing 
te vinden. Het Actie Leer Netwerk ondersteunt de methode Actieleren. 
Onder andere door kennis over Actieleren te verspreiden, het netwerk 
hierin te faciliteren en organisaties te ondersteunen bij het ontwerp 
of de toepassing van Actieleren. 

Actieleren is een verzamelterm voor leerprocessen die leiden tot actie, 
tot handelen. Actieleren is het gezamenlijk en gestructureerd zoeken naar 
oplossingen voor urgente problemen door middel van goed geïnformeerd 
experimenteren. In deze infographic en animatie wordt uitgelegd wat 
Actieleren voor het vinden van arbeidsmarktoplossingen kan betekenen.
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Aan de slag met Actieleren? Op onze website vind je goede voor-
beelden en een toolkit om zelf met Actieleren aan de slag te gaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=0yArxB-qAOg
https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/actieleren/actieleren-toolkit-compleet/
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Veel besturings- en organisatiemodellen zijn gericht 
op het vereenvoudigen van processen. Er komt een 
protocol, een richtlijn, een standaard, een werk-
proces, een formulier. Een groot voordeel daarvan 
is dat er geen organisatiekracht verloren gaat aan 
ruis, onduidelijkheid en fouten. Maar het risico is 
dat bestaande problemen niet worden geadres-
seerd en dat er nieuwe problemen ontstaan. Het 
gaat in zorg en welzijn immers om mensenwerk: 
zorg, hulp en ondersteuning aan unieke individuen 
in hun leefomgeving, van wie reacties en interacties 
vaak onvoorspelbaar en vaak tegenstrijdig zijn. 

Zorg en ondersteuning wordt tegenwoordig daar-
om zo dicht mogelijk bij de burger georganiseerd: 
toegankelijk, vertrouwd. Én met oog voor ruimte 
in de regels en de complexiteit van maatschap-
pelijke vraagstukken. Complexe vraagstukken zijn 
alleen aan te pakken met complexe oplossingen. 
Naast de andere mechanismen in organisaties (die 
allemaal hun waarde hebben) is Actieleren dan ook 
een methodiek die nodig is om slimmer en anders 
te werken in zorg en welzijn. Dat is nodig waar de 
omgeving complex en dynamisch is. 

Hoe verhoudt Actieleren  
zich tot andere processen?

Hoeveel organisaties ‘aan Actieleren 
doen’ is moeilijk te zeggen. Verwante 
termen zijn design thinking, hackatons, 
lean management, innoveren en ver-
anderkunde. Actieleren is te zien als 
een parapluterm en omvat het volledige 
proces van complex vraagstuk naar de 
beste oplossing. Een hackaton of een 
klantreis kunnen daar bijvoorbeeld een 
onderdeel van zijn, maar met nieuwe 
ideeën of goede inzichten ben je er 
nog niet. Innovaties worden lang niet 
altijd van A tot Z samen ontworpen met 
degenen die ze echt nodig hebben; bij 
Actieleren is dat wel het geval. Kortom, 
Actieleren zet een aantal principes 
cen-traal die het succes van proces-
matig werken bepalen.

Wat levert Actieleren op?
Het Actie Leer Netwerk verzamelt ver-
halen van Koplopers en Falend vooruit en 
heeft met meer dan 500 deelnemers aan 
Koploperbijeenkomsten verkend wat de 
succesfactoren en knelpunten zijn bij het 
traject dat geleid heeft tot het geslaagde 
initiatief. Zie hiernaast de focuspunten en 
de bijbehorende hulpmiddelen voor een 
succesvol traject. 

Hoe verhoudt Actieleren zich tot de organisatie? Succesfactoren 

• Alle betrokkenen worden gehoord en 
hebben hun inbreng in de oplossing.  
Ze voelen zich eigenaar van hun aandeel. 
Bekijk hier het filmpje ‘Alle betrokkenen 
aan tafel’. 

• Leiderschap op visie en inhoud. Het  
proces is koersvast. Bekijk hier de video 
‘Impressie over het mandaat’. 

• Uitgaan van vertrouwen en een veilig 
leerklimaat. Bekijk hier de ‘Checklist 
Klaar voor Actieleren’.

Knelpunten en/of risico’s 

• Stappen overslaan. Bekijk hier de  
‘Handreiking Ideaal ontwerp Actieleren’. 

• Urgentie wordt verschillend beleefd.
• Er is geen mandaat voor het proces en/

of de implementatie. Bekijk hier de  
video over ‘Van vraagstuk naar mandaat’. 

• Er is na een leerproces iets ontdekt/
ontwikkeld, maar niet nagedacht over 
de gevolgen.  Bekijk hier de video ‘Van 
topidee naar standaard’.

• Een projectleider ervaart geen steun  
en/of geen medewerking.

Mechanismen in organisaties

Vereenvoudigd naar: Mintzberg (1979) in Gerritsen (2011)

Omgeving / 
Organisatie

Centrale
bureaucratie

Decentrale
bureaucratie

Centrale 
coördinatie

Organische 
coördinatie

Eenvoudig 
en stabiel Aansturen

Eenvoudig 
en dynamisch Standaardiseren

Complex 
en stabiel Implementeren

Complex
en dynamisch Actieleren

https://www.youtube.com/watch?v=i6VpUqMpxcU
https://www.youtube.com/watch?v=fi46vzho7DA&t=2s
https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/actieleren/handreikingen/checklist-actieleren/
https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/actieleren/handreikingen/ideale-ontwerp-actieleren/
https://www.youtube.com/watch?v=fi46vzho7DA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pjmX2r2JJ9M
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Kijk voor meer informatie op www.actieleernetwerk.nl Je vindt 
hier inspirerende verhalen, podcasts, uitzendingen van Actieleer 
TV en nog veel meer. 

Wil je graag in gesprek met het Actie Leer Netwerk? Mail naar 
info@actieleernetwerk.nl en we nemen contact met je op!

Vind ons ook op social media

 actieleer
 actie-leer-netwerk
 actieleernetwerk

 Actie Leer Netwerk
 actieleernetwerk
 Actie Leer Netwerk

Contact

Hulp nodig om van idee 
naar actie te komen?

https://twitter.com/actieleer
https://www.linkedin.com/company/actie-leer-netwerk/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/actieleernetwerk/
https://www.youtube.com/channel/UCqUjCtMs2wKW28Xt2-06i8A
https://soundcloud.com/actieleernetwerk
https://open.spotify.com/show/7F9rt4xZkx7huu6AQAAqap?si=DtIQ7quPToyfJVk6ciFCBA
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