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Meer invloed en grip

op je werk

door reflectie en

vaardigheidstraining

Aanpak van DeWerkvloer Centraal

• Bottom-up benadering

De filosofie achter De Werkvloer Centraal is dat verzorgenden zelf het beste

kunnen bepalen wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

De Werkvloer Centraal is dan ook een bottom-up benadering, waarin wordt

uitgegaan van dat waar medewerkers zelf moeite mee hebben. Alleen op

die manier kan verandering bewerkstelligd worden.

• Zorgorganisatie kan zelf verder met DeWerkvloer Centraal

De doelstelling van De Werkvloer Centraal is, dat de organisatie op eigen

kracht verder kan met de aanpak, als een manier van werken.Ondersteu-

ning in verschillende vormen is uiteraard mogelijk.

• Nauwe samenwerking met management

Zowel met teamleiders als hoger management is regelmatig overleg over

de voortgang, de organisatie en het effect van het programma op de orga-

nisatie. Ondersteuning door en betrokkenheid van het management is cru-

ciaal voor het slagen van De Werkvloer Centraal. Daarvoor is bij het

management de wil nodig om te luisteren naar medewerkers en om voor

lange termijn te investeren in zorg-voor-zorgenden.

• Multidisciplinaire aanpak

In eerste instantie starten deTVO’s (TijdVoorOnszelf) met de verzorging.

Na een tijdje, als iedereen z’n draai gevonden heeft, kunnen bijvoorbeeld

ook facilitaire medewerkers, (para)medici en management uitgenodigd

worden voor deTVO’s. Dat leidt tot wederzijds begrip en een grotere be-

trokkenheid.

“Je zag de ander staan en wist beter van de werkzaamheden van de

linnenkamer, en je ging elkaar opeens groeten’’

DeWerkvloer Centraal / ICISZ

Schipholpoort 40, 2034 MB Haarlem
T 023 54 03 699
F 023 54 06 272
info@dewerkvloercentraal.nl
www.dewerkvloercentraal.nl
www.icisz.nl

In aanvulling op de trainingen voor teammanagement en medewerkers is
er een leergang voor teammanagers ontwikkeld. Deze leergang is
erop gericht om mensen in deze uitdagende functie in staat te stellen de
werkvloer te ondersteunen bij het pakken van meer verantwoordelijk-
heid voor en meer invloed op hun eigen werk.Aan bod komt o.a.: verta-
len van beleid naar de werkvloer, effectief balanceren tussen behoeften
organisatie en behoeften medewerkers, stimuleren van grotere zelfwerk-
zaamheid en zelfoplossend vermogen op de werkvloer en teamcoaching.

Voor meer informatie over de leergang, neem contact op met ICISZ

DeWerkvloer Centraal voor teammanagers

Voor medewerkers op de werkvloer hebben wij het doe-het-zelf-
zorg-boek ontwikkeld. Dit is een aansprekend en laagdrempelig
boek voor medewerkers om zelf met allerlei thema’s aan de slag
te gaan. Naast een hoofdvraag en een citaat uit In de Wachtkamer
van de Dood, bevat iedere bladzijde drie onderdelen: 1. Hoe kan ik
hier zelf over nadenken, 2. Hoe kan ik er met collega’s mee aan de
slag, en 3. Een concreet actiepunt voor de komende tijd.

Dit boek verschijnt in de zomer van 2009

Doe-het-zelfzorg-boek
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Dr Mr Anne-Mei The
directeur onderzoek
en advies

Drs Cilia Linssen
directeur training
en advies

Drs Gerrit Jagt
begeleider, coördinator

DeWerkvloer Centraal is een programma van ICISZ

De Werkvloer Centraal is een programma van het Instituut voor Communicatie, Inzicht en

Samenwerking in de Zorg (ICISZ). ICISZ wordt geleid door Dr MrAnne-Mei The, directeur

onderzoek en advies, en Drs Cilia Linssen, directeur training en advies. Zij werken samen

met trainers, onderzoekers en intervisiebegeleiders met ruime ervaring in de zorg.

Op het gebied van communicatie en samenwerking in de zorg onderscheidt ICISZ zich

door haar grondige en resultaatgerichte aanpak.

Daarbij integreert ICISZ onderzoek, advies en training:

• Onderzoek: diepgaand, gericht op besluitvorming en communicatie

en het signaleren van patronen;

• Advies: praktisch, helder, haalbaar, mensgericht;

• Training: actief, praktijkgericht, energiek, plezierig.

Meer informatie en contact

De uitvoering van het programma wordt aangepast aan de situatie, organisatie en voorwaar-

den van uw organisatie.Verschillende varianten zijn mogelijk.Afhankelijk van uw wensen en

mogelijkheden kunt u – met ondersteuning van ICISZ – onderdelen van De Werkvloer Cen-

traal zelf implementeren. Het ondersteuningsaanbod kan modulair worden ingericht.Voor

een vrijblijvend inventarisatie- en adviesgesprek kunt u contact opnemen met Sanne van

Roosmalen, coördinator of Cilia Linssen, directeur van ICISZ.
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bezig is, gaat Iris van der Reijden, toen
directeur vanWittenberg, in het kader van
haar afscheid bij het verpleeghuis bij alle
teams langs. Ze merkt het volgende op:

“Er is een verschil merkbaar tussen teams
die wel en teams die niet hebben meegedaan
met De Werkvloer Centraal. Teams die met
elkaar de trainingen en de TVO’s hebben
gedaan, praten gemakkelijker. Ze hebben een

toenemend gevoel van invloed op het eigen
werk en voelen zich meer serieus genomen
door collega’s en andere disciplines. Ze gaan
uit van eigen invloed en initiatief en zijn beter
in staat te verwoorden waar ze mee worste-
len, en er ook daadwerkelijk zelf iets aan te
doen. Andere teams praten veelal in termen
van wat het management moet doen. Ze
nemen minder het heft in eigen hand en
praten over ‘hen’ in plaats van over ‘wij’.”

In 2007 startte een pilot met De Werk-
vloer Centraal in drie verpleeghuizen:
De Zonnehoeve in Hilversum,Wit-
tenberg in Amsterdam (Amsta) en
Het Zonnehuis in Doorn. Deze suc-
cesvolle pilot werd gesponsord door
AGIS,ActiZ, de NSVP en de Zonnehuis

Groep.Vanaf 2008 ging De Werkvloer
Centraal van start bij verschillende
andere huizen binnenAmsta.Ook De
Zonnehoeve,Wittenberg en Het Zon-
nehuis gaan op eigen kracht verder
met de aanpak. Inmiddels is De Werk-
vloer Centraal een integraal onderdeel
van de organisatie geworden.

Als De Werkvloer Centraal ruim een jaar

Ervaringen met
DeWerkvloer Centraal

Meer invloed en grip op je werk
door reflectie en vaardigheidstraining

De Werkvloer Centraal is een arbeidsmotivatieprogramma
voor medewerkers in de ouderenzorg. Zij functioneren
beter als ze na kunnen denken over hun werk en de impact
die dat heeft op hun persoon en andersom.Zij wisselen met
collega’s ervaringen uit en weten daardoor beter wat ze
nodig hebben om hun werk te kunnen doen op een manier
die zij zelf, en hun cliënten als prettig ervaren.

De Werkvloer Centraal leidt tot minder stress, meer plezier in het werk en het gevoel

dat je eigen handelen er iets ‘toe doet’. Dat is belangrijk voor zowel zorgmedewerkers

als voor de organisatie waarin zij werken.De huidige veranderingen en ontwikkelingen

in de zorg vergen veel van medewerkers en organisatie. Om hier goed op in te kun-

nen spelen, is het voor medewerkers belangrijk om zelfstandig te functioneren, zelf

beslissingen te kunnen nemen en problemen op te lossen.De Werkvloer Centraal

draagt daaraan bij.

• DE ZORGMEDEWERKERS

Werken in de zorg vergt veel van de medewerkers.

Cultureel antropologe Anne-Mei The:“Verzorgenden

worden geconfronteerd met ziekte, agressie en de

dood. Ze staan dagelijks voor dilemma’s. Hoe ze on-

danks de werkdruk goede zorg kunnen leveren. Hoe

ze hun aandacht tussen de bewoners moeten verdelen.

Hoe ze met bewoners, familie en collega’s om moeten gaan.”

De Werkvloer Centraal biedt de mogelijkheid om stil te staan en te reflecteren. In

wekelijkseTijdVoorOnszelf-bijeenkomsten(TVO’s) geven medewerkers zelf aan wat

ze nodig hebben. Zij bepalen de richting van het programma. Het voordeel daarvan is

dat zij ervaren zelf verantwoordelijkheid en invloed te hebben.De Werkvloer Centraal

is ‘van hun’. Dat gevoel vergroot de motivatie en de bereidheid om in beweging

te komen en initiatieven te nemen op de werkvloer om de zorg te kunnen leveren

die werknemers zelf zouden willen leveren.Tijdens deTVO’s raken mensen met el-

kaar in gesprek over zaken die ze verbeterd willen zien, en wat ze daar zelf aan kun-

nen doen. Ze spreken elkaar eerder aan, onderhuidse conflicten worden eerder uit-

gesproken en de onderlinge communicatie verbetert sterk. Bij ontevredenheid

over het management gaan ze eerder het gesprek aan. De kloof tussen werkvloer en

management verkleint hierdoor: “Je kunt samen een oplossing bedenken” .

• DE ORGANISATIE

Zorgorganisaties staan voor de taak om zich staande

te houden in het spanningsveld van steeds minder geld,

tijd en personeel enerzijds en steeds complexere vra-

gen en eisen van cliënten en overheid anderzijds.De

cliënt staat centraal en van verzorgenden wordt

een vraaggerichte werkwijze gevraagd. Steeds meer

ouderen hebben complexe zorgvragen en aan de zorg en ondersteuning die ze krij-

gen, stellen ze hoge kwaliteitseisen. Door deze ontwikkelingen vinden zorgorganisa-

ties het belangrijk dat teams van verzorgenden meer verantwoordelijkheden op zich

nemen en zelfstandiger worden.

De Werkvloer Centraal helpt beleid te vertalen naar de werkvloer, waardoor meer

eigen verantwoordelijkheid voor het implementeren van nieuw beleid

ontstaat. Medewerkers die deelnemen aan het programma leren beter samen te wer-

ken, communiceren beter met elkaar en hun leidinggevende, leren van elkaar welke

aanpak het beste werkt en zijn beter in staat om met cliënten en familie af te

stemmen op wensen en behoeften. Ook gaan medewerkers zelf aangeven wat

ze nodig hebben op het gebied van scholing.

Aanbod van DeWerkvloer Centraal

• Startbijeenkomst (team)management en DWC-management

Deze bijeenkomst is bedoeld om het (team)management te informeren over de

aanpak van De Werkvloer Centraal en om de verbinding van de directie met het

project veilig te stellen.

• Selectie interne begeleiders en interne coördinator

Omdat het de bedoeling is dat De Werkvloer Centraal verankerd raakt in de orga-

nisatie wordt aangeraden zoveel mogelijk met interne begeleiders te werken.

Verder is er een interne coördinator voor planning, organisatie en monitoren van

het programma.

• Feestelijke kick-off

Alle medewerkers worden uitgenodigd om De Werkvloer Centraal op een feeste-

lijke manier te openen. Een hilarische avondvullende theatervoorstelling over de

problemen waar verzorgenden tegenaan lopen en hoe ze daarmee om kunnen

gaan. Na afloop wordt het boek ‘In de wachtkamer van de dood’ uitgedeeld en

gesigneerd door Anne-Mei The.

“We hebben vooral genoten en vreselijk gelachen”

• Opleidingstraject voor interne begeleiders

De interne begeleiders van de wekelijkse bijeenkomsten volgen een programma

dat bestaat uit drie opleidingsdagen, individuele coaching en intervisie.

• Training teammanagers

Om het (team)management optimaal voor te bereiden op De Werkvloer Centraal,

wordt er voor hen een starttraining gegeven. Hoe enthousiasmeer je je team?

Hoe reageer je op initiatieven van je team?

• Starttrainingen

Kort na de kick-off avond gaan de eerste trainingen van start: de starttrainingen.

Alle deelnemers van deTVO’s komen per team een dag samen. Zaken die aan

bod komen zijn: hoe je het best feedback kunt geven, welke onderwerpen in de

TVO’s besproken kunnen worden, waar je invloed en betrokkenheid ligt.

“Ik heb mijn collega’s beter leren kennen. Het was goed om te horen hoe iedereen

dacht”

• WekelijkseTijdVoorOnszelf-bijeenkomsten

Iedere week, soms tweewekelijks, komen medewerkers van één afdeling bij el-

kaar om de onderwerpen te bespreken die hen op dat moment bezig houden.

Uit evaluaties blijkt dat deelnemers aanTVO’s vinden dat ze beter zijn gaan

communiceren, dat ze meer begrip hebben gekregen voor hun collega’s en dat

ze met elkaar in gesprek gaan over dingen die hen dwarszitten. Ze halen energie

uit de bijeenkomsten.

“Je hebt tijd voor elkaar” “Je staat niet alleen”

• Verdiepende vaardigheidstrainingen voor medewerkers

Verdiepende training van een dag waarvan de inhoud wordt bepaald door het

team zelf.

“Nuttig en leerzaam om te zien hoe je met elkaar kunt praten en je eigen rol daarin”

• Interne begeleidingscommissie

Vanaf de start van het project, komt eens in de drie maanden een interne

begeleidingscommissie – bestaande uit mensen van de zorgorganisatie en van

De Werkvloer Centraal – samen om de voortgang te bespreken.

• Evaluatie en voortgang

Na ongeveer een jaar is De Werkvloer Centraal verankerd geraakt in de zorg-

organisatie. Op basis van evaluatie en monitoren wordt een advies uitgebracht

over hoe nu verder en de gewenste ondersteuning van ICISZ.

“Een luxe gebaar van de baas dat hij ons die tijd gunt”

“In het verpleeghuis draait het
om de relatie tussen bewoners
en de medewerkers op de werk-
vloer. Voor een goede kwaliteit
van zorg is het is van belang in
deze relatie te investeren.Tevre-
den medewerkers zijn beter in
staat om voor hun cliënten te
zorgen”, aldus cultureel antropo-
loge en schrijfster Anne-Mei The. Zij liep
twee jaar mee in een verpleeghuis en
publiceerde haar bevindingen in het
boek In de Wachtkamer van de Dood.
De overweldigende reacties op dit boek
legden de basis voor De Werkvloer Cen-
traal. Het uitgangspunt van dit arbeids-
motivatieprogramma - opgezet door
Anne-Mei The en Cilia Linssen (trainer
en communicatiedeskundige) - is dat
‘zorg voor de zorgenden’ cruciaal is

voor goede zorgverlening.
Dat reflectie helpt om scherp
te blijven in het werk en het
mooie daarvan te zien. Om
goed voor anderen te kunnen
zorgen hebben verzorgenden
waardering nodig en het ge-
voel dat ze het werk goed
aankunnen en er energie en

plezier uithalen. Dat mes snijdt aan twee
kanten.Anne-Mei The:“Door de vergrij-
zing en de aantrekkende economie
dreigt een groot tekort op de arbeids-
markt van (goed opgeleide) medewer-
kers in de ouderenzorg. Om mensen
voor een baan in de zorg te werven en
vast te houden is het van belang om
werken in de zorg aantrekkelijk te
maken en medewerkers te motiveren
voor hun werk”.

‘Zorg voor zorgenden’ cruciaal voor goede zorg

Wat levert DeWerkvloer Centraal op?
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