
1

Werken aan zekerheid
Een actiegericht perspectief vanuit werknemers



2 3

@ 2018, WZW
Alle rechten voorbehouden

Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn
Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
www.wzw.nl

Auteur: Sandra Franken (www.ackordera.nl)
Tekeningen: Carolien Feldbrugge  (www.carof-beeldleveranciers.nl)
Drukwerk: Kaldenbach Grafische Producties

Deze uitgave is gerealiseerd door samenwerking van WZW, CNV Zorg en Welzijn en Instituut GAK.

Inhoudsopgave

  Voorwoord  5
 1. Zelf in dialoog over werken aan zekerheid  7
  De expeditie naar beelden vanuit werknemersperspectief 7
  Voor wie is dit boek geschreven?  7
  Wat is de structuur van het boek?  7
  Hoe kan de organisatie zelf aan de slag?  8
 2. Verandertheorie rondom werkzekerheid  9
 2.1. Grote veranderingen vanuit werknemersperspectief in zorg en welzijn 9
  Werken in een continue veranderende samenleving (veranderende ordening) 10
  Werken vanuit vertrouwen en in relatie met mensen (veranderende beroepshouding) 11
  Werken vanuit nieuwe organisatiemodellen (veranderende arbeidsrelaties) 13
 2.2. De verandertheorie: focus op goed werknemerschap en werkgeluk 15
 2.2.1. Focus op goed werknemerschap  17
 2.2.2. Focus op werkgeluk  18
 2.3. In beweging komen en blijven  18
 3. Beelden van werkzekerheid en zelfregie  21
 3.1. Op expeditie in het donker  22
 3.2. De spelers voor werkzekerheid vanuit werknemersperspectief 23
 3.3. Oplossingsrichtingen rondom werkzekerheid  26
 4. Beelden van werkgeluk en werkomgeving  27
 4.1. De expeditie in de dierentuin   28
 4.2. De spelers voor werkgeluk en werkomgeving  30
 4.3. Oplossingsrichtingen voor werkgeluk en werkomgeving  33
 5. Beelden van spelregels voor werkgeluk  34
 6. Een actiegerichte dialoog voor organisaties  42



4 5

Voorwoord

Werk is de spil van de economie en de samenleving, en is cruciaal in het leven van mensen. Betaald werk zorgt voor 
inkomen en eigenwaarde, en het verbindt mensen. Maar zal dat in de toekomst zo blijven? (1) Met deze vraag start het 
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid over de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt 
en de gevolgen die deze ontwikkeling kan hebben voor economie en samenleving. De wetenschappelijke inzichten in 
dit rapport geven een mooie inkijk in de complexiteit die samenhangt met wensen, behoeften en spelregels van zowel 
werknemers als werkgevers om de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst vorm te geven.

Wij (WZW en CNV Zorg en Welzijn)  zien kansen in onze regie om vanuit werknemersperspectief antwoorden te zoeken 
op deze complexiteit. Verandering komt tot stand als mensen zich gehoord en gezien voelen, in beweging komen en 
in beweging blijven. Er zijn geen eenduidige antwoorden, iedere gemeente, organisatie maar ook iedere werknemer 
zal in de continue veranderende wereld van zorg en welzijn op zoek (moeten) gaan naar werkzekerheid. Zekerheid die 
gevonden moet worden in de focus op goed werknemerschap en werkgeluk. In de afgelopen periode zijn wij daarom 
met werknemers op expeditie gegaan rondom werkzekerheid. 

Met de titel “Hoe kijk jij naar jouw (werk) plezier in de toekomst?” zijn we met ruim 90 werknemers uit Gelderland op 
pad gegaan naar nieuwe beelden. De eerste bijeenkomst “Open je ogen!”startte met een reis door het donker in het 
Muzieum in Nijmegen. Centraal stonden de eigen (on)zekerheden op de arbeidsmarkt. Tijdens het bezoek aan Burgers 
Zoo ging de dialoog over de werkomgeving als dierentuin. Door het observeren van dieren en hoe zij samenleven 
verkende we gezamenlijk hoe wij dat in onze eigen werkomgeving doen. In de laatste bijeenkomst lieten wij ons 
inspireren door de schilderijen van Willem Willink in het Kasteel Ruurlo. Dit leidde tot een inspirerende dialoog rondom 
het (magisch) realisme voor de toekomst van werk. Welke regels en wetten hebben wij nodig voor ons eigen werkplezier.

(1) WRR (2017), Voor de Zekerheid, De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid, 
   Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
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Met deze expeditie hebben wij niet definitief het antwoord gevonden op de vraag wat wij als werkgevers- en 
werknemersorganisatie kunnen bijdragen aan de werkzekerheid van werknemers en in zorg en welzijn in Gelderland. 
Wel hebben wij nieuwe inspirerende beelden opgehaald. En ook zien we dat om in beweging te komen de dialoog 
met werknemers van essentieel belang is. In dit boek vindt u niet alleen onze opgehaalde beelden, maar dagen wij u 
ook uit om zelf binnen uw eigen werkomgeving in dialoog te gaan met dit werkboek. Een oproep om binnen de eigen 
organisatie of met andere organisaties in beweging te komen om samen nieuwe oplossingen te vinden. 

Op de arbeidsmarkt van de toekomst hebben mensen zowel zekerheid nodig in hun eigen geluk en werk, als zekerheid 
in inzetbaarheid op de regionale arbeidsmarkt. Dankzij de bijdrage van Instituut GAK hebben wij met deze expeditie 
een belangrijke stap gezet naar de beweging die door en voor mensen noodzakelijk is om daar aan te werken.

WZW, Werkgevers Zorg en Welzijn CNV Zorg & Welzijn
Pascalle Nijenhuis (a.i. directeur) Oscar Overbeek (bestuurder)

1. Zelf in dialoog over werken aan zekerheid

De expeditie naar beelden vanuit werknemersperspectief
We hebben drie expedities volbracht. Eerst zijn we op zoek gegaan naar onze eigen zekerheden en onzekerheden in 
het Muzieum in Nijmegen. Tastend in het donker werden we teruggeworpen op onze eigen (on)zekerheden rondom ons 
werk en het pakken van de regie. Hierna gingen we op expeditie in Burger’s Zoo om te leren over werkgeluk en onze 
werkomgeving van dieren. Werken we eigenlijk niet allemaal in een dierentuin? Met de prachtige schilderijen van Willink 
in Kasteel Ruurlo werkten we aan een nieuw perspectief. Welke spelregels hebben wij eigen nodig voor onze eigen 
werkgeluk? Het resultaat is een rijke tekening met alle spelers die van belang zijn om, vanuit werknemersperspectief, aan 
de slag te blijven met zelfregie en werkzekerheid. Iedere speler heeft een eigen rol en vraagt een betrouwbare relatie. 

Voor wie is dit boek geschreven?
Dit boek gaat is een bundeling van beelden tijdens de expeditie van ruim 90 werknemers uit Zorg en Welzijn in 
Gelderland. Een expeditie naar beelden rondom de zelfregie en werkzekerheid die zij ervaren. De problemen en 
onzekerheden die zij hebben bij hun werk. Dit boek wil vooral inspireren door tekeningen te bieden over ervaren 
problemen en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit vraagt zelf de beelden bekijken en zelf aan de slag gaan. Het is ook 
voor managers en HR-professionals die de beelden willen vertalen naar beleid in de eigen organisatie. Dit boek biedt 
geen kant-en-klare oplossingen, maar geeft een impressie van beelden en spelers die werknemers ervaren bij het 
appèl op zelfregie en werkzekerheid. Het biedt de uitdaging om in dialoog te gaan over werkgeluk binnen de eigen 
organisatie. Een standaard blauwdruk hiervoor is niet te geven.

Wat is de structuur van het boek?
In het tweede hoofdstuk gaan we in op de theoretische achtergronden rondom de expeditie. De persoonlijke beelden 
rondom zelfregie en werkzekerheid worden gegeven in hoofdstuk drie. Aansluitend komen de beelden rondom 
werkgeluk en werkomgeving in het vierde hoofdstuk aan bod. Beelden rondom de spelregels voor werkgeluk treffen 
we aan in hoofdstuk vijf. Het afsluitende zesde hoofdstuk bestaat uit de tekening van alle beelden zijn. Deze dient ter 
inspiratie voor een eigen actiegerichte dialoog.
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Hoe kan de organisatie zelf aan de slag?
Met de dialoogkaart in het afsluitende hoofdstuk kan iedere organisatie zelf aan de slag om de relaties te leggen tussen 
zelfregie, werkzekerheid en werkgeluk in de eigen organisatie. Door zelf de relatie te leggen ontstaat ruimte om te kijken 
wat er nu goed gaat en wat beter kan. De dialoogkaart geeft een groot deel van het speelveld. Iedere keer zal in een 
dialoog een andere relatie, en daarmee een ander perspectief, centraal kunnen staan. Zo kan iedere dialoog leiden tot 
grotere en/of kleinere acties om binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan om werknemers uit te dagen te werken 
aan hun eigen regie op hun loopbaan en/of mee te veranderen in de continue veranderingen binnen het werk.

2. Verandertheorie rondom werkzekerheid

Het begrip ‘werkzekerheid’ is de zekerheid voor mensen om aan het werk te blijven, maar niet noodzakelijkerwijs 
bij dezelfde werkgever. Werkzekerheid verschilt dus van de traditionele baanzekerheid, waarbij iemand bij dezelfde 
werkgever blijft. Bij werkzekerheid komen twee dimensies bij elkaar: het gedrag van mensen en de spelregels (instituties) 
die dit gedrag ondersteunen, belemmeren of juist bevorderen. De basis van mensen om te zoeken naar werkzekerheid 
ligt in de zoektocht naar geluk. Conform de theorie van Deci en Ryan is geluk het streven van mensen naar autonomie, 
competentie en verbondenheid. Hier ligt de basis van het gedrag naar werkzekerheid. 

2.1. Grote veranderingen vanuit werknemersperspectief in zorg en welzijn
Juist bij het werken in zorg en welzijn is er nu een grote roep om het werken vanuit zekerheid. Werkgevers en 
werkgevers zoeken naar zekerheid in een continue veranderende omgeving. De voortdurende veranderingen in wetten, 
regels en financiering vragen van werknemers een basishouding om mee te bewegen met o.a. politieke besluitvorming, 
aanpassingen van financiering en toepassingen van technologie. Het vraagt om een nieuwe manier van denken en doen 
in de bejegening naar zorgvragers (beroepshouding). Burgers, vrijwilligers, professionals, organisaties en overheden 
moeten er samen voor zorgen dat het systeem rondom kwaliteit van leven de tegenstrijdige ontwikkelingen van 
afnemende middelen en toenemende (geïndividualiseerde) ondersteuningsvragen kan doorstaan. Wat deze continue 
stroom van veranderingen vraagt van  werknemers in zowel gedrag als spelregels om hun werk te kunnen doen is 
(vooralsnog) nauwelijks gedefinieerd.

WERK-ZEKERHEID

GELUK

Autonomie
Competentie

Verbondenheid

MENSEN

Gericht op:

Instituties
&

Gedrag

Dienstverlenend aan:

Werkgevers
Onderwijs

Wetenschap
Overheid
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Werken aan werkzekerheid vanuit werknemersperspectief gaat dan enerzijds over de spelregels om ‘zekerheid’ te 
bieden en anderzijds over het gedrag om ’zekerheid’ te ervaren. Voor de mensen in onze regio die werken in zorg en 
welzijn komen daar drie verschillende veranderingen samen:
 Werken in een continue veranderende samenleving (veranderende ordening)
 Werken vanuit vertrouwen en in relatie met mensen (veranderende beroepshouding)
 Werken vanuit nieuwe organisatiemodellen (veranderende arbeidsrelaties)

Werken in een continue veranderende samenleving (veranderende ordening)
 
In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) ingevoerd (2). De wmo heeft als doel om participatie en 
zelfredzaamheid van burgers te vergroten en de sociale samenhang te verbeteren. De burger moet actief zelf de regie 
over zijn leven nemen, gebruik maken van zijn eigen mogelijkheden en die van zijn omgeving. Indien dit niet lukt, kan 
professionele hulp worden ingeroepen. De Nederlandse gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
gekregen. Doel hiervan is om de ondersteuning van burgers ook fysiek dichter bij de burger te brengen. In 2015 is 
de verantwoordelijkheid van gemeenten uitgebreid. Een groot deel van de landelijke AWBZ is overgeheveld naar 
gemeenten. Met deze decentralisatie zijn de budgetten voor zorg beperkt; de gemeenten moeten de zorg met minder 
geld inrichten dan de landelijke overheid dat deed. 

Sinds de introductie van marktwerking in de zorg geven werknemers in zorg en welzijn steeds vaker aan het gevoel 
te krijgen dat de zorg niet meer draait om de mens, maar om productie, procedure en profilering. De druk om zo 
snel mogelijk een diagnose te stellen en zo kort mogelijk te behandelen, zien behandelaren als onwenselijk voor vaak 
complexe problematiek. Volgens de ideeën van marktwerking richten organisaties hun zorgprocessen in met de nadruk 
op beheersbaarheid en verantwoording (3).

Geheel in lijn met de beheersdrang van het marktgerichte zorgmodel worden zorginstellingen getypeerd als 
‘ondernemingen’. De mate waarin aan een organisatie professionaliteit wordt toegeschreven, hangt af van de 
mate waarin zij beheersing en verantwoording bereiken. Professionals worden in toenemende mate verplicht te 
werken met een veelheid aan richtlijnen en procedures. Hiermee wordt enerzijds beoogd om interventies en zorg te 
professionaliseren, maar anderzijds is het ook een middel om aansprakelijkheid en willekeur in te perken en transparant 
te werken. Gevolg is dat er voor een aantal belangrijke kenmerken van de professional zelf, zoals inventiviteit, creativiteit 
en eigen beslissingsruimte, steeds minder ruimte wordt ervaren. Bovendien wordt met het werken volgens procedures 
de ruimte om zorg aan te passen op de verschillen tussen mensen, en daarmee het opbouwen van het vertrouwen 
tussen zorgverlener en cliënt ernstig bemoeilijkt. 

Wat betekent dit voor werknemers?
Door de vele wijzigingen in de ordening en financiering van zorg en welzijn ervaren werknemers onzekerheid over zowel 
hun werk als de procedures en context waarin zij werken. Veel werkdruk wordt ervaren door ‘toegenomen bureaucratie”, 
“onduidelijkheden in onze opdracht”, “continu onderdeel zijn van het politieke debat”. 

Werken vanuit vertrouwen en in relatie met mensen (veranderende beroepshouding)

Binnen het marktgerichte zorgmodel worden mensen die zorgbehoefte hebben, aangesproken als autonome klanten. 
Professionals worden geïnstrueerd om op hulpvragen te reageren en de behoeften van mensen veelal met universele 
modellen te beantwoorden (4). Van burgers wordt verwacht dat zij zelf weten wat goed voor hen is, en dat zij hun 
hulpvragen zelfstandig formuleren.

(2) Staatsblad(2006). Wet van 29juni 2006, houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning  
   (Wet maatschappelijke ondersteuning). In: Staatsblad, jg. 2006, nr. 351.  
(3) Reinders, H., & Stegenga, M. (2006). Professionals in de gekantelde organisatie. Kritische kanttekeningen vanuit ethisch perspectief. 
   Het Nederlands Tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 2, 67-81. 

(4) Tonkens, E. (2003). Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en pro-fessionaliteit in de publieke sector. 
   Utrecht: NIZW. 
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Mensen die in aanraking komen met zorg of welzijn hebben ook steeds grotere verwachtingen. Mensen gaan niet meer 
alleen naar de dokter “om beter te worden” maar hebben heldere ideeën hoe zij het beste ondersteunt kunnen worden 
om maximaal kwaliteit van leven te bereiken. Cliënten uit de psychiatrie, ouderenzorg, algemene gezondheidszorg, 
opvoedingsondersteuning of gehandicaptenzorg vinden hierbij dezelfde thema’s belangrijk. Uit wetenschappelijk 
literatuurreview komt naar voren dat de relatie tussen de zorgvragers en professionals meer en meer vertrouwen en 
een relatie opbouwen vraagt. Dit mede om voor beide partijen antwoord te vinden op de complexere financiering en 
veranderingen in de samenleving. Cliënten benoemen hierbij nadrukkelijk zeven elementen die van belang zijn (5):

•	Aansluiten bij de mens 
•	Autonomie 
•	Medemenselijke attitude 
•	De burger als mens zien 
•	Beschikbaar zijn 
•	Vaardigheden voor interpersoonlijk contact 
•	Oog hebben voor kracht van de burger 

Wat betekent dit voor werknemers?
Het beroepsbeeld en de beroepsinhoud zijn continu onderhevig aan enerzijds technologische en anderzijds 
maatschappelijk (gedrags) vereisten. Daar waar zelfregie van zorgvragers steeds meer op de voorgrond treedt, wordt 
ook steeds meer een nadruk gelegd op de zelfregie van werknemers en het continue werken aan het reflectief en 
adaptief vermogen in het professionele handelen.

Werken vanuit nieuwe organisatiemodellen (veranderende arbeidsrelaties)

Al snel neigen we er naar om, zodra het over werkzekerheid versus baanzekerheid gaat, te kijken naar bestaande 
instituties en spelregels. Een dialoog over werkzekerheid lijkt dan al snel vooral te gaan over het instrument van 
de cao, en de rol van werkgeversorganisaties en vakbonden hierbij. Het rapport “Cao onder druk” (6) vanuit het 
wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging is hier een voorbeeld van. Volgens Europese richtlijnen zouden zowel 
collectieve arbeidsovereenkomsten als arbeidswetgeving in de lidstaten gericht moeten zijn op werkzekerheid in plaats 
van baanzekerheid. Dit past beter bij een flexibele arbeidsmarkt. Het is echter nog onduidelijk wat werkzekerheid 
in het arbeidsrecht betekent, wel is duidelijk dat het past bij de basisprincipes van het arbeidsrecht, hoewel het bij 
werkzekerheid in beginsel gaat om het bevorderen van goede kansen op de arbeidsmarkt. 

Met de regionalisering van zorg en welzijn komen nadrukkelijk ook nieuwe vraagstukken rondom het arbeidsrecht 
voor werknemers naar voren. Veel gemeenten hebben inmiddels sociale wijkteams ingericht. Bij het inrichten van de 
organisaties en onderdelen daarvan binnen het sociaal domein gaat het in eerste instantie om het garanderen van 
continuïteit van zorg en ondersteuning. Op de langere termijn is een belangrijk doel het werken aan innovatie. Een 
betere zorg met minder geld vraagt immers om vernieuwing. In dit krachtenveld van onderlinge, soms tegenstrijdige, 
vraagstukken worden de sociale wijkteams ingericht. Sommige gemeenten kiezen voor een organisatie van sociale 
wijkteams die dicht tegen de gemeentelijke organisatie aan ligt. De gemeente houdt zo een goed zicht op kwaliteit, 
kosten en resultaat. Andere gemeenten leggen het accent meer op samenwerking met partners in de gemeente of 
richten samen met die partners een nieuwe organisatie in. Veel gemeenten kiezen ervoor de samenwerking en innovatie 
geleidelijk aan vorm te geven. Pas op een later moment, variërend van één tot enkele jaren, willen zij de definitieve 
keuzes maken (7). 

Hier komt de zoektocht van werkgevers en werknemers samen. Is de gemeente leidend om de arbeidsrelatie vorm en 
inhoud te geven of gaan werkgevers zelf aan de slag? Zonder te kort te willen doen aan alle varianten die binnen onze regio 
spelen, hier aandacht voor twee aanpakken die ingaan op deze nieuwe arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemers.

(5) Embregts, P. (2015), Het burgerperspectief; wat vind ik zelf?,Literatuurreview, Tranzo, Universiteit van Tilburg.

(6) Valk van der, Peter (2016), Cao onder druk? Onderzoek naar ontwikkelingen van collectieve ar-beidsverhoudingen in relatie tot  
   de cao, De Burcht, Amsterdam. 
(7) VNG (2015), Rechtsvormen sociale teams: overwegingen en keuzes, VNG, Den Haag
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Voorbeeld 1:  De Gelderse Werkgeverij

Twaalf organisaties en haar medewerkers binnen Zorg en Welzijn Gelderland slaan de handen ineen om medewerkers 
voor de zorg te behouden. Ze richtten daarvoor de Gelderse Werkgeverij op. ‘De Werkgeverij heeft als doel om 
werknemers die ooit voor dit vak hebben gekozen en door reorganisatie, ziekte of om een andere reden dit werk niet 
meer kunnen doen, voor de zorg te behouden’, vertelt Annet van Zon. Met deze aanpak wil de Gelderse Werkgeverij 
naast de juiste professional op de juiste plek ook zorgen voor behoud van kwaliteit in het sociale domein en tijdelijke 
werkloosheid voorkomen. Daarnaast zet de organisatie in op scholing en ontwikkeling van kwaliteit. ‘Beide zijn hard 
nodig om in het sociale domein verschil te maken.’

Welk gedrag vraagt dit van werknemers?
OR-voorzitter Jos Das is in elk geval enthousiast. ‘Het is mooi dat we zo werknemers binnen deze sector aan het werk 
houden. Bovendien heb je als werkgever de garantie dat je personeel binnenkrijgt dat al redelijk met het werk binnen 
de zorgsector bekend is. Maar ook het feit dat mensen kunnen stagestage lopen of ervaring met andere takken van 
sport binnen de zorgsector kunnen opdoen, spreekt ons erg aan. Daarnaast is het natuurlijk fijn dat we zo boventallig 
personeel weer aan het werk kunnen houden.’

Voorbeeld 2:  De sociale wijkteams in de gemeente Arnhem

Per 1 januari 2017 is de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem opgericht. In de Koersnota Van Wijken Weten is als 
uitgangspunt vastgesteld dat de wijkteams geherpositioneerd worden als opdrachtnemende organisatie van de 
gemeente. In het kader van de decentralisaties is in 2015 gestart met de sociale wijkteams. De sociale wijkteams zijn 
primair de uitvoerende organisatie als het gaat om coaching van inwoners en toegang tot maatwerk- voorzieningen 
en/of specialistische hulp. Met het voorgestelde model van een Stichting komt gemeente in de rol van opdrachtgever 
en de stichting in de rol van opdrachtnemer. De coöperatieve stichting als juridische vorm sluit maximaal aan bij 
uitgangspunten van wijkteams. Met de herpositionering van de sociale wijkteams wordt beoogd een juridische entiteit 
te vormen die bijdraagt aan de uitgangspunten van de wijkteams: ‘zorg dichtbij’, ‘identiteit in de wijk’, ‘autonome 
professional’. Tevens wordt beoogd passend werkgeverschap te borgen voor de coaches die nu nog bij verschillende 
moederorganisaties werken. Gekozen is voor de rechtsvorm ‘stichting’ met een algemeen bestuur dat bestaat uit 

teamleiders-bestuurders en tenminste een fulltime bestuurder, die het dagelijks bestuur vormt (werktitel coöperatieve 
stichting). De kracht van dit model is dat de teamleider-bestuurder direct betrokken is bij de uitvoering en tegelijk 
onderdeel is van het bestuur. Acht teamleider-bestuurders sturen elk een van de 8 wijkteams aan, geven leiding aan de 
dagelijkse praktijk en zijn verantwoordelijk voor het collectief.

Er wordt gekozen voor een Raad van Toezicht die de werkgeversrol vervult voor het bestuur. Gelet op de gewenste 
afstand tussen de gemeente en Stichting Sociale wijkteams neemt de gemeente alleen in het eerste jaar deel in de Raad 
van Toezicht. De opvolgende Raden van Toezicht kunnen tot stand komen door middel van coöptatie.

Wat is het gevolg voor werknemers?
De stadsadvocaat heeft geadviseerd dat er sprake is van overgang van onderneming voor de medewerkers die nu in 
de sociale wijkteams werken (met uitzondering van het ambtelijk personeel). Dat betekent dat de werknemers overgaan 
naar de stichting. Alle rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst tussen de oude werkgever en haar 
werknemers gaan van rechtswege over naar de nieuwe werkgever. Uitgangspunt voor de overdracht van gemeentelijke 
taken voor het ambtelijk personeel is het beginsel ‘mens volgt werk’. De gemeente maakt een specifiek sociaal statuut 
bij overdracht van gemeentelijke taken aan een andere werkgever met een overgang van meerdere werknemers. 
Hierbij gelden twee uitgangspunten:

•	De werknemers van het over te dragen onderdeel van de gemeentelijke organisatie gaan mee over  
naar die andere werkgever.

•	De werknemers van het aan een andere werkgever over te dragen onderdeel van de gemeentelijke organisatie 
krijgen bij die andere werkgever een gelijkwaardig pakket van arbeidsvoorwaarden.

2.2. De verandertheorie: focus op goed werknemerschap en werkgeluk

Alle veranderingen in zorg en welzijn worden veelal besproken vanuit problemen. Veranderen gaat dan vanuit 
negativiteit. Wij stellen voor om dit om te draaien. We hebben niets te verliezen, maar juist veel te winnen. Op de 
arbeidsmarkt van de toekomst hebben werknemers in zorg en welzijn zowel zekerheid nodig in hun eigen geluk en werk, 
als zekerheid in inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Veranderingen in gedrag en spelregels krijgen vorm als werknemers 
hierin zelf ook ‘in the lead’ zijn om zo een beweging vanuit het werknemersperspectief handen en voeten te geven.
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Hierbij sluiten wij aan, op een vrije en praktische manier, bij de filosofie van prof.dr. Arnold Cornelis (8). Conform 
zijn inzichten volgen we vaak bij de oplossingen voor werkzekerheid een catastrofaal leerproces. We zoeken 
oplossingen voor onze problemen in een denksysteem dat die oplossingen niet bevat. Dan kun je lang zoeken. Onze 
verandertheorie gaat er vanuit dat we in de overgang zitten van stabiliteit van het huidige sociaal regelsysteem naar een 
arbeidsmarktaanpak dat gebaseerd is op communicatieve zelfsturing. 

Het stellen van algemene regels en beleid zoals we dat in de afgelopen eeuw rondom arbeid hebben gedaan laat niet 
toe om in te gaan op de eigenheid van de situatie, want dat betekent breken met de algemene regel. Dit brengt met 
zich mee dat we niet doen wat we denken te doen en dat anderen niet doen wat we verwachten dat ze doen. Het oude 
denkmodel staat de opbouw van een nieuw zelfbeeld (of nieuwe aanpak) in de weg. Het beeld van een regelgeleide 
mens, van regelgeleide instellingen en bedrijven belemmert ons in de uitvoering van sturingstaken in een nieuwe 
situatie. Gehoorzaamheid aan regels maakt plaats voor de vraag naar inzicht. Inzicht betekent dat de geldigheid van de 
kennis afhankelijk wordt gemaakt, niet van de vraag of men doet wat wordt gevraagd, maar van de vraag of problemen 
worden opgelost, waarden worden gerespecteerd en kwaliteit bevordert. Dat proces verloopt via de bewustwording van 
het eigen systeem en de betrokkenheid van mensen.

Wat in beeld komt is een heel nieuw idee, dat de maatschappij zelf kan leren via communicatie. De zelfsturing is de 
investering van het individu ten gunste van het welzijn van het grotere systeem. Er zal steeds meer vraag zijn naar 
communicatieve zelfstuurders, zij vormen het laboratorium van de menselijke realiteit.

Vanuit deze filosofie kan de veronderstelde disbalans tussen werk en mens verbeterd worden door enerzijds vernieuwing 
van de arbeidsorganisatie en anderzijds een ander handelingsperspectief waarin de mens meer centraal staat met zijn 
of haar waarden, voorkeuren en talenten ofwel capabilities. Dit vraagt sociale innovatie binnen en tussen organisaties in 
een regionale context. 

Prof.dr. R. Muffels ziet op basis van wetenschappelijke onderzoek kansen voor  een meer inclusieve regionale 
arbeidsmarkt ontstaan door de combinatie van drie theoretische uitgangspunten:

•	Het perspectief van de ‘person-job fit’ waarin de fit tussen mens en werk met veronderstelde positieve effecten  
op prestaties en welbevinden centraal staat (theorie van ‘high performance workplaces’ en welbevinden); 

•	Het gedragsperspectief waarin sturing van gedrag vanuit een ander handelingsperspectief wordt beschouwd 
gebaseerd op waarden zoals vertrouwen, eigen regie en keuzevrijheid. Daarbij gaat het ook om positieve  
in plaats van negatieve prikkels (gedragseconomie; cognitieve motivatietheorieën);

•	Het perspectief van ‘multi-level governance’ waarin de coördinatie en samenwerking tussen actoren en 
stakeholders op meer niveaus (individu, organisatie, regio) een centrale rol speelt  
(governance theorieën; sociale innovatie).

•	

In een actiegerichte dialoog met werknemers ontstaat er ruimte als er een positieve focus wordt aangebracht op de 
termen ‘goed werknemerschap’ en ‘werkgeluk’.

2.2.1. Focus op goed werknemerschap

Binnen alle veranderingen van het werknemerschap in zorg en welzijn wordt veel gesproken over goed werknemerschap 
en zelfregie. Zelfregie doelt hierbij het organiseren en coördineren van de eigen loopbaan met als doel werkzekerheid 
voor de werknemer. Als men spreekt over goed werknemerschap gaat het dan over verantwoordelijkheid nemen voor 
eigen functioneren, regie nemen over de eigen ontwikkeling, goed omgaan met de organisatie en collega’s. Respectvol 
gedrag naar jezelf en naar anderen. Goed werknemerschap klinkt mooi en niemand is daar op tegen. Maar wat betekent 
goed werknemerschap in de praktijk van alle dag en welke spelregels heb je nodig om dit mogelijk te maken? Binnen 
de context van alle maatschappelijke veranderingen en debatten over zorg en welzijn wordt veelal de focus op deze 
vraag verloren. 

(8) A. Cornelis (1992) Logica van het gevoel, Stichting Essence, Diemen
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2.2.2. Focus op werkgeluk

Als mensen plezier hebben in hun werk en er energie van krijgen is dat goed voor henzelf, voor de klant, voor collega’s 
en het thuisfront. Steeds meer onderzoeken laten zien dat werkgeluk leidt tot een hogere productiviteit, tevreden 
klanten en een goede werksfeer. Werknemers in zorg en welzijn zijn dagelijks bezig in het ondersteunen van kwetsbare 
mensen in hun dagelijks geluk en kwaliteit van leven. Dat is breed en vraagt veel. Met een focus op het eigen werkgeluk 
ontstaat er meer werknemersperspectief op eigen gezondheid, balans werk/privé of simpelweg weerbaar en wendbaar 
zijn in de eigen loopbaan. Het geeft vorm aan de eigen werkzekerheid. Het is belangrijk dat werknemers daar zelf ook 
over nadenken en ruimte krijgen om daar iets mee te doen.

2.3. In beweging komen en blijven

Een onderzoek naar de vraag hoe werken aan zekerheid voor werknemers vorm en inhoud krijgt, gaat niet alleen 
over de regionale collectieve arbeidsverhoudingen, maar brengt ook het werkgeluk (en daarmee de zelfregie) van 
werknemers in beeld. Het gaat, met andere woorden, om het in beeld brengen van de werkzekerheid én de context  
(het vaarwater van zorg en welzijn binnen de samenleving). 

Kern van onze expeditie  bestaat uit twee onderdelen:
•	In hoeverre ervaren werknemers regie op goed werknemerschap en werkgeluk (hun werkzekerheid)?
•	Welke spelregels dragen bij aan een positieve werknemersperspectief ten aanzien van werkzekerheid?

Voor een actiegericht perspectief wordt aangesloten bij de laatste wetenschappelijke inzichten rondom een model dat is 
geïntroduceerd door Irmgard Borghouts op een inclusief HRM-beleid. 
Borghouts (9) stelt dat zowel de economische rationaliteit in HRM-beleid als de sociale legitimiteit kansen bieden voor een 
meer inclusief HRM-beleid, maar dat de motieven anders zijn. De motieven vanuit haar model bieden zicht op de vele 
andere (externe) factoren die een rol spelen in het besluitvormingsproces van werknemers en dat dit een complex geheel is. 

(9) I. Borghouts-van de Pas, C. Freese (2017), Inclusive HRM and employment security for disabled people,  
   gepubliceerd in E-Journal of International and Compartive Labour Studies
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In het boek “Omdat het Kan, HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt” (10), stellen Mathijs Bal en  
Annet de Lange dat de rol van waardigheid van essentiële betekenis is bij inclusief HRM-beleid. Waardigheid is een 
belang van alle betrokkenen, aangezien het in acht nemen van waardigheid mensen kan aanzetten tot zingeving, 
waarbij een begrip wordt gecreëerd ten aanzien van de doelstelling van organisaties en werk voor de mensen. Zij zien 
kansen door binnen het HRM-beleid meer ruimte te geven aan waardigheid, zingeving en inclusiviteit. In hun ogen 
bevindt de HR- manager zich in een spagaat tussen het bevorderen van het organisatiebelang enerzijds en het het 
werknemersbelang anderzijds. Deze spagaat veronderstelt dat organisaties in een aparte dimensie opereren, alsof 
de organisatie los staat van de mensen. In de huidige tijd waarin het noodzakelijk is geworden om organisaties te 
herstructureren zodat ze een positieve bijdrage zullen leveren aan het bestrijden van klimaatverandering, ongelijkheid en 
armoede, is het eerst van groot belang om het onderscheid tussen organisatie en werknemer te laten verdwijnen.

Een actiegerichte dialoog over hoe werken aan zekerheid voor werknemers vorm en inhoud krijgt, gaat niet alleen 
over de regionale collectieve arbeidsverhoudingen, maar brengt ook het werkgeluk (en daarmee de zelfregie) van 
werknemers in beeld. Het gaat, met andere woorden, om het in beeld brengen van de werkzekerheid én de context  
(het vaarwater van zorg en welzijn binnen de samenleving).

3. Beelden van werkzekerheid en zelfregie

(10) Bal, P.M. & De Lange A. (2017), Inclusief HRM-beleid: een wetenschappelijk perspectief,  
   in Omdat Het Kan! HRM-Handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt, Alphen aan den Rijn
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3.1. Op expeditie in het donker

Op 13 oktober 2017 startte de eerste expeditie in het MuZieum in Nijmegen. In dit ervaringsmuseum over zien en niet-
zien stond de beleving van onzekerheden als werknemer op de arbeidsmarkt centraal. Na een donkerbeleving onder 
leiding van een blinde gids ervaarden de deelnemers hoe een vakantie kan worden beleeft als je het niet kan zien. Op 
basis van deze ervaringen gingen we met elkaar in dialoog. Centraal stond hierbij de individuele persoonlijke ervaring 
in de veranderende arbeidsrelaties en ordening in Zorg en Welzijn. Hoe weet je de weg te vinden zonder iets te zien en 
wat betekent dat voor onze eigen (on)zekerheden op de arbeidsmarkt?

3.2. De spelers voor werkzekerheid vanuit werknemersperspectief

Mezelf
Centrale figuur op elke expeditie is de werknemer zelf.  Als werknemer in Zorg 
en Welzijn voelt het soms op ijsschotten lopen. Je voelt dat je een stap vooruit 
wil maken om zelf de regie te pakken over jouw werk, de zekerheden (ijs) smelten 
onder jouw voeten weg. Vanuit de zijlijn wordt geroepen dat jij zelf de regie moet 
pakken, maar door alle keuzes zie je soms niet welke stap het beste past. In de 
afgelopen jaren zijn er veel collega’s vertrokken. Welke collega’s blijven nog en kun 
je zelf blijven? Werken aan zekerheid begint bij jezelf. Maar hoe doe je dat in alle 
veranderingen die je dagelijks op je af voelt komen?

De belangrijkste aspecten om te werken in zorg en welzijn 
(en dus om zelf de regie te pakken en mij zeker te voelen zijn):
•	het plezier in mijn werk;
•	de voldoening die ik uit mijn werk haal;
•	de mate waarin mijn organisatie gericht is op kwaliteit;
•	de respectvolle manier van samenwerken binnen mijn afdeling;
•	de samenwerking met collega’s binnen mijn afdeling;
•	de hulp van mijn collega’s wanneer dit nodig is;
•	de collegiale sfeer binnen mijn organisatie;
•	de mate waarin mijn organisatie een leuke organisatie is om voor te werken;
•	de middelen die beschikbaar zijn om mijn werk te doen (apparatuur, materiaal);
•	het gevoel van veiligheid op mijn werkplek;
•	de toegankelijkheid van mijn direct leidinggevende (open voor vragen/ problemen);
•	de hulp van mijn leidinggevende wanneer dit nodig is;
•	het salaris dat ik voor mijn geleverde werkzaamheden krijg;
•	het nakomen van afspraken door mijn direct leidinggevende;
•	de kwaliteiten van mijn direct leidinggevende.
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Thuisfront
Zekerheid ervaren begint vaak met het thuisfront. Het hebben van een 
partner en/of kinderen heeft directe invloed op de beleving rondom 
zelfregie en werkzekerheid. De mate waarin (financiële) risico’s worden 
genomen worden direct beïnvloed door het thuisfront. Onzekerheden over 
of op het werk zijn ook thuis direct voelbaar. Dat levert stress op. 
Of onzekerheden in het thuisfront werken direct door 
in het omgaan met veranderingen op het werk. 

Klant
Natuurlijk heb je gekozen voor werken in zorg en welzijn om klaar te staan 
voor klanten. Echter ook de klanten zijn in de loop van de jaren steeds 
veeleisender geworden. Hoe veel plezier en voldoening je ook haalt uit echt 
contact of als je mensen echt verder hebt kunnen helpen, soms vergeet 
je waarom je het eigenlijk doet. Door bureaucratie, een steeds meer 
eisende houding en minder tijd voor echte aandacht, nemen motivatie 
en werkplezier soms af. Dit heeft direct weer invloed op het ervaren van 
zekerheid in het werk. Doe ik het wel goed?

Collega’s
Collega’s spelen een grote rol in het zeker voelen tijdens het werk en het
houden van het werkplezier. Onzekerheid neemt toe als er een roddel
of klaagcultuur ontstaat. Plezier neemt toe als er echt sprake is van
collegialiteit en erkenning voor ieders kwaliteiten. Soms helpt het om ook
samen leuke dingen te doen buiten het werk om. Met name de ontvangst
van nieuwe collega’s en het afscheid van vertrekkende collega’s zijn vaak
kenmerkend van hoe de cultuur wordt ervaren.

Directie
De organisaties worden steeds groter.  Werkzekerheid behoeft betrokken leiderschap. 
Vanuit de directie wordt de persoonlijke ontmoeting, respect en een heldere visie 
door de werknemers zeer gewaardeerd. Werknemers geven aan dat zij voor hun 
werkzekerheid veel gevoeliger zijn voor aandacht, ontmoeten en betrokkenheid, 
dan voor alleen het salaris. Management is veel meer dan de HR-afdeling en 
met name de zichtbaarheid van de directie wordt soms node gemist.
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3.3. Oplossingsrichtingen rondom werkzekerheid 4. Beelden van werkgeluk en werkomgeving
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4.1. De expeditie in de dierentuin 
Door Martijn Reinink

Op vrijdag 8 december 2017 vond de tweede 
bijeenkomst van het project Werken aan 
Werkzekerheid plaats in Burgers’ Zoo. Het was een 
bijzondere en waardevolle middag in de dierentuin 
in Arnhem.   

Zebra’s, giraffen, gnoes. Ze lopen in hetzelfde 
safarigebied, maar wel soort bij soort. “Alsof het 
afdelingen in een organisatie zijn”, merkt iemand 
op in het groepje van Nicole (coördinator in de 
gehandicaptenzorg) en Carla (verpleegkundige 
in de ziekenhuiszorg). Een andere groep haalt uit 
hetzelfde schouwspel iets anders. “Saamhorigheid”, 
zegt Ellen, begeleider pleegzorg bij een 
jeugdzorginstelling. “Het is een niet-homogene 
groep dieren bij elkaar, maar ieder kan zichzelf zijn 
en krijgt de ruimte om zijn ding te doen.”  

De groep van Nienke, beleidsmedewerker bij 
het Leger des Heils, bestudeert de pinguïns. 
“Het zijn nieuwsgierige dieren”, valt haar op. 
“Nieuwsgierigheid is volgens mij ook in je werk 
heel belangrijk. Om fit en vitaal te blijven, om in 
beweging te blijven, moet je altijd nieuwsgierig 
blijven, ook als je ouder wordt.” Directies, 
leidinggevenden en HR-afdelingen moeten 
daar in haar ogen een ‘voorwaarde scheppende, 
stimulerende rol’ in spelen. 

 Vergelijkingen 

De vergelijkingen tussen het dierenrijk en de 
werkomgeving vliegen je om de oren op deze vrijdag 
in Burgers’ Zoo in Arnhem. En laat dat nou net de 
bedoeling zijn van de tweede bijeenkomst van het 
project Werken aan Werkzekerheid. Het project is 
een initiatief van vakbond CNV en WZW en krijgt 
subsidie van het Instituut GAK. WZW-directeur 
Pascalle Neijenhuis licht toe: “We hebben het 
met werkgevers vaak over containerbegrippen als 
werkzekerheid en werkgeluk en wat dat betekent 
voor werknemers. Dat kunnen we natuurlijk veel 
beter van jullie zelf horen.”

CNV en WZW doen dit werknemersonderzoek op een 
‘niet geijkte manier’. Zo worden er geen vuistdikke 
rapporten geschreven, maar is er een cartoonist 
aanwezig die de uitkomsten in beelden vangt. Ook 
de onderzoekslocaties en opdrachten zijn bijzonder. 
De eerste bijeenkomst vond plaats in het donker. 
In het Muzieum in Nijmegen gingen deelnemers 
onder begeleiding van blinde en slechtziende gidsen 
zogenaamd op vakantie naar India. Dat hielp hen 
inzicht te krijgen in problemen die spelen in hun 
werk en op de arbeidsmarkt. Ze formuleerden ook 
een aantal oplossingsrichtingen. Vandaag wil men 
in Arnhem een volgende stap zetten. 

Rust en ruimte 

Ondanks de sneeuw hebben zo’n dertig werknemers 
van zorg- en welzijnsorganisaties zich verzameld in 
de Kilimanjaro Lodge. Na de inleiding gaan zij in 
groepjes uit elkaar. Elk met een eigen opdracht, 
maar met dezelfde achterliggende vraag: wat zie je 
gebeuren in de dierentuin en hoe zie je dat terug in 
je eigen werkomgeving?

Het levert mooie metaforen op, waarbij woorden 
als ‘rust’ en ‘ruimte’ vaak vallen. Bijvoorbeeld bij 
de mensapen. Beleidsmedewerker Nienke: “Het 
is mooi om te zien hoe de jonge apen de oudere 
benaderen en andersom. Met zo veel rust en respect. 
Als ze gaan eten, neemt ieder een moment voor 
zichzelf. Zo’n moment heb je soms in je werk ook 
nodig.” CNV-bestuurder Oscar Overbeek bezoekt 
met zijn groepsgenoten de aquaria. Ze zien in de 
onderwaterwereld een stabiele werkomgeving. 
“Vissen botsen niet, ze leven in harmonie met 
elkaar. Sommige zwemmen in groepen, allemaal 
met de neuzen dezelfde kant op. Er is ook ruimte 
om te spelen. Dat is in een organisatie ook 
belangrijk: ruimte voor creativiteit, maar wel in een 
afgebakende omgeving, met goede communicatie.”  

Werkzekerheid ervaren 

Wanneer alle groepen terug zijn in de logde, 
vertellen ze over hun bevindingen, waarna ze onder 
leiding van programmamanager Sandra Franken 
in gesprek gaan. Het gaat onder meer over rust, 
ruimte en vertrouwen in het werk en wat daarvoor 
nodig is. “Duidelijkheid”, is een van de dingen die 
wordt genoemd, bijvoorbeeld door verpleegkundige 
Carla. “Een meerjarenvisie, maar wel een mensvisie 
en geen kostenplaatvisie.”  

Ook de ontwikkeling van baanzekerheid naar 
werkzekerheid komt uitgebreid aan de orde. 
Pleegzorgbegeleider Ellen zegt daarover: “Als ik 
nu in beweging kom, dan moet ik blijven schuiven, 
want een vaste baan krijg ik dan niet meer. Met 
een hypotheek heb je dan toch de angst dat je een 
keer een bord in de tuin moet zetten.” Coördinator 
Nicole vraagt zich af hoe het op je cv staat als je 
steeds van werkgever wisselt. “Dat kan bij een 
sollicitatie ook als iets negatiefs worden gezien.” 
Het slotwoord is voor beleidsmedewerker Nienke: 
“Er kan wel wel werkzekerheid zijn, maar als je dat 
niet zo ervaart, dan durf je ook niet in beweging te 
komen. Ik denk dat we moeten kijken of we tools 
kunnen inzetten waardoor we werkzekerheid gaan 
erváren.”
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4.2. De spelers voor werkgeluk en werkomgeving

Leidinggevende
Veranderingen in het werk worden meestal door leidinggevenden op de werkvloer gemeld. Werknemers zien hun direct 
leidinggevende steeds minder vaak door de grootte van het team of leidinggevende op afstand. Met name werknemers 
die op huis bezoek gaan ervaren vaak een grote afstand. Daarnaast speelt de leidinggevende een grote rol in het 
ervaren van zekerheid en werkplezier. Werknemers zien ook vaak de onmacht van hun leidinggevende 
binnen veranderingen. 

Enkele tips voor leidinggevenden die worden genoemd om mee te werken aan een plezierige werkomgeving zijn:
•	Wees een leider en geen manager.   

Je hebt managers en je hebt leiders.  
Het zijn van manager word je van hogerhand en dus extern opgelegd.  
Leiders hebben daarentegen een eigen visie en verdienen respect  
op grond van wat en hoe ze de dagelijkse leiding vormgeven.

•	Zoek oplossingen en positieve resultaten.  
Werknemers vertrouwen leidinggevenden die problemen oplossen  
en niet zichzelf verschuilen achter ‘moeilijk’ en ‘lastig’.

•	Wees een voorbeeld. De leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie  
qua gedrag, staat positief tegenover verandering, is recht door zee,  
praat niet achter andermans rug om en omarmt nieuwe concepten  
en strategieën. 

•	Durf kwetsbaar te zijn. Werknemers waarderen als een leidinggevende  
om hulp vraagt. Fouten en vergissingen toegeven helpt en werknemers  
hebben geen enkele moeite als een leidinggevende een keer iets niet weet.

•	Durf complimenten te geven en te confronteren.  
Zowel complimenten als feedback tijdens het dagelijks werk  
worden hoog gewaardeerd door iemand even apart te nemen en  
niet te wachten op een formeel gesprek.

HR
Vanuit werknemersperspectief wordt de HR-afdeling vooral gezien als 
dienstbaar aan de leidinggevende en de directie. Werknemers ervaren vaak 
dat zij ‘van bovenaf’ moeten ontwikkelen en veranderen. Daarnaast speelt de 
HR-afdeling vooral een rol bij het arbeidscontract, het salaris en zaken rondom 
opleiding, verlof etc. Werknemers voelen niet direct een relatie, maar zijn er 
wel van overtuigd dat er goede zaken worden opgepakt. Zonder dit concreet 
te kunnen benoemen.

Overheid
De overheid omvat zowel de gemeente, provincie als het rijk.  
Vanuit gemeenten wordt veelal weinig vertrouwen ervaren in de 
professionaliteit van medewerkers en de neiging om teveel regels op te 
leggen. Het gesprek over daadwerkelijk goede zorg en maatwerk wordt 
gemist. Met name voor de medewerkers in de Jeugdzorg is onduidelijk 
welke voordelen de verandering heeft van provinciaal naar gemeentelijk 
beleid. Vanuit de landelijke politiek lijkt de overheid vooral het slechte 
nieuws te brengen. Bezuinigingen, veranderingen en onduidelijk wat precies 
de opdracht in het dagelijks werk is. Werknemers zien hier hun directie 
en leidinggevenden mee worstelen. Ook zien zij kansen die de overheid 
op ieder niveau kan bieden, bijvoorbeeld afspraken voor meerdere jaren, 
ruimte voor handelingsvrijheid en een rol in mogelijkheden rondom goede 
arbeidsomstandigheden. De overheid zou ook rust kunnen bieden door 
een lange termijnbeleid.
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Financiële stromen
Vanuit de zorg staan de zorgverzekeraars centraal. De afbreuk bij abrupte 
stopzetting van een behandeling omdat de verzekeraar niet meer vergoed. Meer 
budget voor preventie, GGZ en mogelijkheden om een regiebehandeling langer 
dan 6 maanden te kunnen duren. Voor veel werknemers is ook niet altijd duidelijk 
hoe bureaucratie en de soms eindeloze stroom aan papieren daadwerkelijk leidt tot 
efficiënter zorg. Het voelt soms als het paard achter de wagen spannen. Financiële 
stromen zouden meer moeten bestaan uit langdurige contracten, zodat de directie 
bijvoorbeeld voor vijf jaar het beleid kan bepalen. Wat als de financiële stroom nu 
een holistische benadering op kwaliteit van leven zou zijn? Als zorgverzekeraars 
bijvoorbeeld hiervoor een polis ontwikkelen met daarin de mogelijkheden om 
daadwerkelijk die preventie en zorg te kunnen leveren die er toe doet voor mensen?

Woonomgeving
De woonomgeving speelt een rol op twee manieren:

 – De plek waar de werknemer zelf woont,  
regio waarin de werknemer leeft en midden in de samenleving staat.

 – De plek waar de klant woont,  
het gemeentelijk beleid en de mogelijkheden om goede zorg te verlenen. 

4.3. Oplossingsrichtingen voor werkgeluk en werkomgeving
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5. Beelden van spelregels voor werkgeluk 5.1. Werknemers bedenken 
perspectieven in Kasteel Ruurlo 
Door Martijn Reinink

Op vrijdag 2 februari 2018 vond in Kasteel Ruurlo 

de derde en laatste werknemersbijeenkomst plaats 

van het project Werken aan Werkzekerheid. De 

deelnemers lieten zich inspireren door kunstschilder 

Carel Willink en kwamen met allerlei voorstellen 

voor experimenten op de werkvloer. “Laat mij maar 

een dag op de stoel van de directeur zitten.” 

Een kameel uit Artis in het park van Versailles. 

Verweerde standbeelden, met kerncentrales op de 

achtergrond. Op het eerste oog lijken de schilderijen 

van Carel Willink zeer realistisch, maar de 

kunstschilder combineerde in zijn werken wat hij 

op verschillende plekken had gezien en creëerde zo 

een nieuwe werkelijkheid. 

Na de ontvangst in de Oranjerie krijgen de 

deelnemers van de derde bijeenkomst van het 

project Werken aan Werkzekerheid een rondleiding 

door Kasteel Ruurlo, waar vele werken van Willink 

hangen. Het is tevens de laatste bijeenkomst van 

dit bijzondere project, waarbij vakbond CNV en 

WZW van werknemers uit zorg en welzijn willen 

weten wat werkzekerheid, werkgeluk en zelfregie 

voor hen betekent. 

De bijeenkomsten in het Muzieum in Nijmegen en 

in Burgers Zoo’ in Arnhem hebben acht problemen 

en acht oplossingsrichtingen opgeleverd rond 

deze thema’s. In de trouwzaal van Kasteel Ruurlo 

krijgen de deelnemers vandaag de opdracht om ‘in 

de geest van Carel Willink’ de vertaling te maken 

naar concrete experimenten. “Knippen en plakken”, 

zegt programmamanager Sandra Franken. 

“Gebruik de eerder geformuleerde problemen en 

oplossingsrichtingen en kijk ook naar waar jezelf 

op je werk tegenaan loopt. Dat hoeft niet iets groots 

te zijn. Wat heeft je gisteren op je werk geïrriteerd 

of waar maak je je het meeste zorgen over als je 

naar je werk gaat? Laten we samen bedenken 

hoe we op een andere manier kunnen kijken naar 

werkzekerheid en zelfregie.”
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Werkplekroulatie 

De werknemers gaan in twee groepen aan de slag. 

Ze komen uit verschillende werkvelden, maar 

ze hebben grotendeels dezelfde frustraties. Een 

gebrek aan begrip en vertrouwen is iets dat in beide 

groepen wordt genoemd. Esther, die ambulant 

werkt met jongeren met autisme, vertelt hoe het 

bij sommige gemeenten gaat als zij een beschikking 

aanvraagt. “Als ik om twee uur begeleiding vraag 

omdat een kind dat nodig heeft, dan zegt de WMO-

consulent: waarom dan? Waarvoor dan? Dan leg 

ik dat uit en vervolgens moet ik het met één uur 

doen.” 

Het is herkenbaar voor de anderen. Ook binnen 

organisaties moet men zich voortdurend 

verantwoorden en begrijpt men vaak niet waarom 

bepaalde beslissingen worden genomen. Ellen, 

pleegzorgbegeleider bij een jeugdzorginstelling, 

zegt: “Als we vier nieuwe systemen in een maand 

krijgen, dan denk ik: wie verzint dit? Hebben 

jullie wel enig idee wat we doen?” Al pratend 

komt haar groep op een idee voor een experiment 

om meer begrip te krijgen voor elkaar en elkaars 

werk: werkplekroulatie. “Laat mij maar een dag 

op de stoel van de directeur zitten”, zegt Ans, 

verpleegkundige in de GGZ. “Dan kan de directeur 

zien hoe het er op de werkvloer aan toegaat en 

dan snap ik misschien beter waarom hij bepaalde 

keuzes maakt.” Ze gaat nog een stapje verder. 

“Als je van elkaar weet wat je moet doen in welke 

omstandigheden, dan kun je elkaar ook beoordelen. 

Omgekeerde functioneringsgesprekken, dat lijkt 

me wel wat. Een verpleegkundige die de directeur 

beoordeelt.” Ellen knikt instemmend: “360 graden 

feedback, maar dan echt!”

Kleine dingen, groot verschil 

Er komen ook heel andere onderwerpen aan bod. 

Zoals de OR en diens invloed op de besluitvorming. 

“Misschien moeten ondernemingsraden van 

verschillende organisaties eens met elkaar om de 

tafel gaan zitten.” Ook de rol van de vakbond is 

onderwerp van gesprek. “We hebben een actieve 

vakbond nodig en dat betekent: een vakbond die op 

werkbezoek komt.” 

En kleine dingen kunnen een groot verschil 

maken, blijkt meerdere keren. Zo komt Wim, 

productiecontroller bij het Leger des Heils, met 

een concreet voorbeeld: “Een tafeltennistafel 

op het werk. Eerder hadden we weleens een 

volleybaltoernooi met alle collega’s. Dat soort 

dingen, sport en spel, dat je elkaar even in een 

andere situatie meemaakt, dat draagt echt bij aan 

een goede werksfeer.”

GGZ-verpleegkundige Ans gaat in op een van 

de eerder geformuleerde oplossingsrichtingen: 

de organisatie als een warme deken. “Dat zit ‘m 

in kleine dingen. Een app’je of een bos bloemen 

van de leidinggevende als je privé iets ergs hebt 

meegemaakt. Dan denk ik: yes!” Wie weet leidt dit 

wel tot een proef op het gebied van attentiebeleid. 

Investeren in techniek 

In de groep waar CNV-bestuurder Oscar Overbeek 

bij is aangeschoven, gaat het onder meer over 

investeren in techniek. Aanleiding is dat een van 

de deelnemers last heeft van het vele lopen en 

staan tijdens haar werk in de apotheek. “Een goede, 

veilige werkplek is een fundamenteel recht”, zegt 

Oscar, die namens de groep het woord voert tijdens 

de gezamenlijke afsluiting. “Om dit op de agenda te 

krijgen, kunnen werknemers zelf initiatief nemen, 

bijvoorbeeld door een lokale of regionale avond te 

organiseren, met de vakbond, een bedrijfsarts en 

een architect erbij. En we kunnen eens kijken of 

ze bij andere apotheken, verzorgingstehuizen of 

zorginstellingen al iets met robots doen. Of buiten 

de zorg, bij een postorderbedrijf bijvoorbeeld.” 

Iets uit het bedrijfsleven naar de zorg halen; de 

parallel met het werk van Carel Willink ligt voor 

het oprapen.
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5.2. Spelers rondom spelregels voor werkgeluk

OR
De ondernemingsraad kan een positieve bijdrage leveren aan het werkgeluk binnen de 
organisatie doorhun zeggenschap in de beleidsvorming. Hiervoor zouden ze zichzelf 
meer serieus kunnen nemen en meer lef moeten tonen. Samenwerking met vakbonden 
wordt gezien als kans om meer kennis en strategie te ontwikkelen. 
Werknemers geven aan ook zelf meer te kunnen doen, 
door actiever bij te dragen aan de agenda met collega’s samen.

Vakbonden
Vakbonden zijn niet voor iedere werknemer een natuurlijk partner op 
de arbeidsmarkt. Het organiseren van deze expeditie wordt gezien als 
een nieuwe manier om met elkaar in gesprek te komen over het werk. 
Zo met elkaar spiegelen en verbonden zijn geeft energie. Zichtbaar zijn 
op de werkplek, zoeken naar praktische oplossingen en daarnaast ook 
gaan voor goede lange termijn afspraken worden het meest genoemd 
als kansen voor de vakbonden. Beroepsinhoud en persoonlijke 
ontwikkeling zijn daarbij belangrijke thema’s.

Andere zorg- en welzijnsorganisaties
Soms is een ander zorgorganisatie een concurrent in het werk, 
een andere keer bieden andere organisaties juist weer kansen 
in de loopbaan die bij de eigen organisatie niet kan. Met de 
ontwikkeling van alle zorg- en maatschappelijke vraagstukken 
zijn de lijnen tussen de organisaties niet altijd duidelijk. Wat als 
je in een gezin werkt met meerdere organisaties tegelijkertijd? 
Hoe organiseren we dan het goede overleg en is er dan nog wel 
verschil tussen de ene en de andere organisatie? Heeft iedere 
organisatie wel zoveel eigen identiteit? Samenwerking rondom 
arbeidsvoorwaarden en loopbaankansen in de eigen regio 
wordt gezien als een kans.
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5.3. Oplossingsrichtingen voor spelregels voor werkgeluk

Zorgtechnologie
Hoog op de agenda staat zorgtechnologie. Hoe ontwikkelt mijn 
werk zich de komende jaren? En hoe vaardig zijn mijn klanten? 
Het digitaliseren van het papierwerk wordt als waardevol gezien, 
maar soms ontneemt de laptop ook de echte ontmoeting.
 De kansen rondom verdere technologie geven 
weer nieuwe onzekerheden. 

CAO’s
Een HRM-contract met opleiden en werk in de eigen woonregio. 
Een contract waarbij je aan de slag kunt bij verschillende organisaties 
om zo soms te specialiseren en soms juist veel generalistischer te 
worden. CAO’s worden over het algemeen goed gewaardeerd, 
alleen bij een mogelijke overstap naar een andere organisatie met een 
andere CAO als drempel ervaren. Dit geldt zeker niet voor iedereen, 
maar voor spelregels rondom werkgeluk liggen er nadrukkelijk 
nog kansen.



6. Een actiegerichte dialoog voor organisaties

Aan de slag met een actiegerichte dialoog

De afsluitende tekening is gemaakt op basis van alle beelden die werknemers hebben om 
te werken aan hun werkzekerheid. Het geeft de essentie weer van alle spelers die betrokken 
zijn. De tekening is het startpunt van een interactieve dialoog om de complexe menselijke 
interacties te begrijpen op een manier die betekenisvol is voor de actoren op de regionale 
arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. De tekening is een hulpmiddel om in gesprek te komen 
over alle betrokken instanties/actoren en hun belangen, intensiteit van relaties, onderlinge 
interacties, belemmerende en bevorderende factoren. 
Beschouwende vragen hierbij zijn: 
“Wat valt u zelf het meest op aan de tekening?” 
“Waar ligt voor u de kern van werkzekerheid in deze context?”
“Welke mogelijke oplossingen of denkrichtingen komen hier uit voort?”

Iedere dialoog hangt natuurlijk af van de deelnemers in het gesprek. 
Een stappenplan om met elkaar in gesprek en om in actie te kunnen komen zou kunnen zijn: 
Stap 1: Op welke relatie op de arbeidsmarkt wil je met elkaar in gesprek?
Stap 2: Welke relaties zijn op dit moment van belang (verbind de verschillende partijen)?
Stap 3: Welke problemen of belemmeringen worden op dit moment ervaren?
Stap 4: Wat kan de relatie verbeteren?
Stap 5: Welke actie is daarvoor nodig?
Stap 6: Wie kan bijdragen aan het doen van de actie?
Stap 7: Op welke termijn is de actie zichtbaar?



Werken aan zekerheid

Met de titel “Hoe kijk jij naar jouw (werk) plezier in de toekomst?” zijn we met ruim 90 werknemers uit Gelderland op pad 
gegaan naar nieuwe beelden. In samenwerking met Instituut GAK was het mogelijk om deze expeditie als werkgevers- en 
werknemersorganisatie gezamenlijk te realiseren. 

Met deze expeditie hebben wij niet definitief het antwoord gevonden op de vraag wat wij als werkgevers- en werknemersorganisatie 
kunnen bijdragen aan de werkzekerheid van werknemers en in zorg en welzijn in Gelderland. Wel hebben wij nieuwe inspirerende 
beelden opgehaald. En ook zien we dat om in beweging te komen de dialoog met werknemers van 
essentieel belang is. In dit boek vindt u niet alleen onze opgehaalde beelden, maar dagen wij u ook uit 
om zelf binnen uw eigen werkomgeving in dialoog te gaan met dit boek. Een oproep om binnen de 
eigen organisatie of met andere organisaties in beweging te komen om samen nieuwe oplossingen te vinden.


