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Het project ‘slimmer werken in zorg en 
welzijn’ is een initiatief van vakbond CNV 
Publieke Zaak (CNV PZ) en wordt onder-
steund door het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen 
met de medewerkers in deze sectoren 
willen we innovatie in zorg en welzijn bevor-
deren. Immers, zij bepalen in grote mate op 

welke wijze de organisatie wordt ingericht. 
Bijzonder in dit project is dat gewerkt wordt 
van onderop. Slimmer werken kan soms 
ontstaan door simpele aanpassingen in 
roosters, betere communicatie, werkoverleg 
en een andere inzet van vrijwilligers. Hier-
door gaat de arbeidsproductiviteit omhoog 
en wordt het plezier in het werk vergroot.

• Hoe zorgen we ervoor dat we goed blijven inspelen op de toenemende vraag naar zorg? 
• Hoe kunnen we kwaliteit blijven bieden terwijl er meer gevraagd wordt? 
• Wat zijn aandachtspunten bij slimmer werken in zorg en welzijn? 
• Waarmee moeten we rekening houden om van slimmer werken een succes te maken?



Werkvloer aan zet
In dit project wordt de kennis van mensen 
op de werkplek benut. Er bevinden zich op 
de werkvloer veel (verborgen) krachten en 
know how, die juist kunnen bijdragen aan 
het vergroten van het werkplezier en verho-
gen van de effectiviteit. Want de mensen die 
het dagelijkse werk doen zijn eigenlijk de 
echte specialisten: zij ondervinden dag in 
dag uit wat het effect is van het beleid van 
de organisatie en van wat de cliënt vraagt.

Juist in zorg en welzijn hebben mensen 
op de werkvloer kennis over welke logis-
tieke, administratieve of organisatorische 
veranderingen kunnen leiden tot betere 
dienstverlening en minder kosten. Cen-
traal hierbij staat de vraag: ‘Hoe kan ik als 
professional de beste zorg/dienst verlenen 
aan de cliënt?’

Door de werkwijze van het project 
‘ Slimmer werken’ worden de problemen 
van de zorg dichtbij de plaats waar het 
echt om draait aangepakt, in plaats van 
veranderingen aan de top 
te initiëren. 

Met ‘Nog slimmer werken’ vragen we 
werknemers in de zorg zelf met innovatieve 
ideeën te komen en die aan ons door te 
geven. Verderop in de brochure staan de 
vier nieuwe projecten. Onder elk project 
staat een contactadres. Heeft u een slim 
idee, laat het ons dan weten. Zo simpel 
werkt dit project. Wij gaan kijken of het 
idee/de suggestie past in het project.



Aanpak voor verbetering: 
Slimmer werken 2005- 2007
Het project slimmer werken loopt al sinds 
2005. In totaal hebben vijftien netwerkgroe-
pen in diverse instellingen in verschillende 
sectoren in zorg en welzijn tot aan novem-
ber 2007 aan dit project meegewerkt. 
Deze groepen werkten allemaal volgens de 
‘slimmer werken’ methodiek. De netwerk-
groepen zorgden ervoor dat methoden voor 
innovatieve werkwijzen bij het management 
van de instelling op de agenda kwam en 
zochten naar oplossingen en ideeën om 
arbeidsprocessen doelmatiger te laten 
verlopen, zonder dat daar een (grote) 
financiële investering vanuit de instelling 
voor nodig was. 

De doelstelling: 
Een bijdrage leveren aan het vergroten 
van de arbeidsproductiviteit in de zorg. 
Met als doel aan te tonen dat vergroten 
van het werkplezier, in combinatie met 
een betere dienstverlening, bijdraagt aan 
de verbetering van de arbeidsproducti-
viteit. M.a.w.: de effectiviteit en kwaliteit 
van het werk verbeteren door optimaler 
samen te werken, waarbij bezieling en 
persoonlijke ontwikkeling belangrijke 
items zijn. 
Kennis van de werkvloer en de praktijk 
van alledag kan een enorme bijdrage 
leveren bij realisatie van innovatie en 
slimmer werken.

Ben jij de slimste werknemer?



De resultaten
De resultaten van 2005-2007 zijn onder vier 
thema’s te benoemen: personeelsbeleid, 
bedrijfsvoering, zorgprocessen en cliënt-
perspectief, betrokkenheid. 
Alle netwerkgroepen zijn in staat geweest 
om meerdere thema’s en vraagstukken te 
benoemen waarmee de productiviteit en 
het werkplezier in de organisatie kan wor-
den verbeterd. Dit varieerde van planning, 
flexibele werktijden, taakverdeling, interne 
opleidingen, kleinschalig wonen, meetbaar 
maken van teamprestaties, klantgerichte 
communicatie tot voorkomen van ziekte-
verzuim, anders omgaan met werkdruk en 
efficiënter inrichten van de organisatie. 
De doelstellingen efficiency en vergro-
ting van het werkplezier zijn overtuigend 
gehaald. 

De successen zijn wisselend, soms klein, 
soms groot. Maar op procesniveau zijn 
er altijd grote verschuivingen gemaakt. 
Men is bottom-up meer betrokken, denkt 
vooruit, heeft gevoel van invloed. 
Dit werkt door in de toekomst. 

‘Nog slimmer werken’: 
2008-2010
Het sociaal innovatieve proces is nog niet 
af. Daarom heeft VWS ingestemd met een 
vervolg: ‘Nog slimmer werken’. 
Vanaf juli 2008 tot 2010 loopt het project 
‘Nog slimmer werken’, met als doel nog 
meer werkwijzen en inzichten te geven voor 
de bottum-up methode. 
Ook wordt een effectmeter ontwikkeld door 
arbeidspsychologen. 
Partners in het project ‘Nog slimmer wer-
ken’ zijn naast de deelnemende zorginstel-
lingen: CNV Publieke Zaak, CNV Jongeren, 
BMC (Bestuur en Management Consultants) 
en RvC (Regisseurs van Chaos).

Welke projecten gaan er in het kader van 
‘Nog slimmer werken’ van start

Netwerkbijeenkomsten
Via de slimmer werken methodiek gaan 
medewerkers in vier werksessies aan de 
slag met verbeterplannen. 
•  Eerste bijeenkomst: uitwisselen van erva-

ringen en bepalen met welke onderwer-
pen we verder aan de slag willen gaan en 
wat we daarmee willen bereiken.

•  Tweede bijeenkomst: bespreken van oor-
zaken van knelpunten en eerste inventari-
satie van verbetermogelijkheden. 



•  Derde bijeenkomst: bepalen van oplos-
singen met onderscheid tussen korte- en 
langetermijnaanpak. 

•  Vierde bijeenkomst: uitwerken en invoe-
ren van de voorstellen. De tijdsbesteding 
per bijeenkomst ligt tussen twee en vier 
uur. Tussendoor kan er gevraagd worden 
punten te bespreken met collega’s of 
leidinggevende. Na ongeveer een half jaar 
is er een evaluatiebijeenkomst. Dan wordt 
besproken wat er is feitelijk is bereikt. 
Ook komt dan in beeld wat goed is gegaan 
en wat beter kan. 
   Daarnaast zullen bij vier netwerken uit 
het vorige traject verdiepingsmodules  
worden ingezet.

Wilt u meer informatie over de netwerk-
bijeenkomsten neem dan contact op met: 
Patricia Can, patriciacan@bmc.nl. 
Mobiel: 06-53264983. 

Hoe slim werk jij
CNV Jongeren voert het project ‘Hoe slim 
werk jij?’ uit. Speciaal voor medewerkers 
in de zorg gaat er een test komen waar-
mee een medewerker in de zorg binnen 
een paar minuten kan zien of er slim en 
 efficiënt gewerkt wordt en of hij/zij hier 
genoeg bij betrokken wordt. 
Deze test gaat in januari online. 
Na het invullen van de test kan de medewer-
ker direct zien of er wel slim gewerkt wordt 
binnen zijn/ haar organisatie. Wordt er slim 
gewerkt? Dan kan hij/zij de werkgever nomi-
neren voor ‘Slimste werkgever in de zorg’!
 
Het doel van de campagne ‘Hoe Slim Werk 
Jij?’ is het op een positieve manier verkrij-
gen van aandacht voor slimmer en efficiën-
ter werken en de bijdrage die de medewer-
ker hierin kan leveren.  

Werk jij bij de slimste werkgever? 
Nomineer die dan. 



Slimmer werken award
Scoort uw werkgever goed? 
Nomineer hem / haar dan voor de titel 
‘Slimste werkgever in de zorg’. 
Samen met een inspectieteam, bestaande 
uit medewerkers in de zorg, gaan CNV 
Jongeren de genomineerden bezoeken en 
checken of het klopt wat er is in gevuld. 
De beste werkgever ontvangt de award 
‘Slimste werkgever in de zorg 2008’. 

Voor vragen over ’Hoe slim werk jij’ kunt 
u naar www.slimmerwerkenindezorg.nl of 
contact opnemen met Richard Wacker, 
email: info@cnvjongeren.nl/030 7511850.

Care Check
CNV Jongeren biedt zorginstellingen 
een project aan om uitval en uitstoom 
onder jonge medewerkers in de zorg te 
voorkomen. 

In opdracht van CNV Publieke Zaak wil 
CNV Jongeren met stagiaires en starters 
in de zorginstelling onderzoeken wat 
zij verwachten, tegenkomen en waar 
zij verbeteringen zien als het gaat om 
de begeleiding en aansturing van jonge 
werknemers. Met innovatieve oplossin-
gen wordt de arbeidsproductiviteit en het 
werkplezier verhoogd. Het ministerie van 
VWS stelt subsidie beschikbaar.

CNV jongeren gaat met zes tot acht sta-
giaires en starters uit een zorginstelling 
kleinschalig onderzoeken wat zij verwach-
ten en tegenkomen in de begeleiding en 
aansturing van de jonge werknemers. 
Nadien gaan zij samen met vier tot vijf 
seniormedewerkers in een drietal dagdelen 
op zoek naar een verbetering van beleid 
en uitvoering. Het resultaat is dat binnen 
negen zorginstellingen bottom-up ver-
beteringen zijn aangebracht in het beleid 
gericht op instroom en behoud van jongere 
medewerkers. 

Meer weten? Neem contact met 
CNV Jongeren op 030 7511850 of 
mail naar info@cnvjongeren.nl.

‘Andere handen’
Hoezo ‘andere’ handen aan het bed? 
Inhoudelijke en financieel-technische 
ontwikkelingen in de zorgsector vragen 
om nieuwe vormen van organiseren en om 
medewerkers met competenties op het vlak 
van zelfstandigheid en ondernemerschap. 
De komst van ZZP’s speelt daarbij een 
cruciale rol. Deze ontwikkelingen vragen 
om nieuwe denkwijzen en instrumenten, 
waarmee zowel financiële als zorginhoude-
lijke processen gestuurd kunnen worden. 
Het veranderingsproces, waaraan dit 
project ondersteuning geeft, biedt niet 
meer handen aan het bed maar leidt tot 



andere handen aan het bed: medewer-
kers die adequaat functioneren binnen de 
nieuwe werkelijkheid van hedendaagse 
zorgorganisaties. 

Waarom dit programma?
Om de discussie en beeldvorming rondom 
de nieuwe denkwijze te stimuleren en 
te kunnen begeleiden is het programma 
‘Andere handen’ ontwikkeld, met als 
belangrijke onderdelen de zogeheten ‘over-
head monitor’ en de ‘belevingsmatrix’. 
De monitor en de matrix helpen organisa-
ties bij inventarisatie en analyse van essen-
tiële gegevens en geven handvatten voor 
beïnvloeding van overhead en productiviteit. 
Het programma legt verbinding tussen 
zorginhoudelijke ontwikkeling 
(regie over eigen leven) en de zelfsturing 
van medewerkers. 

Daarnaast legt het verbinding tussen zorg 
en bedrijfseconomische aspecten zoals 
directe kosten zorgpersoneel, materiële 
kosten en overhead.

Management, OR en (vertegenwoordi-
gers van) de werkvloer doorlopen in het 
programma een bewustwordingproces 
waarmee inzicht in de effecten van de 
nieuwe financiering wordt verkregen. 
Het programma geeft een heldere ana-
lyse, inclusief keuzemogelijkheden voor 
maatwerkscenario’s.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 
Regisseurs van Chaos, 
email: rovao@wxs.nl, 
de heer R. Van Oosten 06-51971133

Contactpersoon vanuit CNV Publieke Zaak 
is Leon Vincken. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met John Bergman, 
j.bergman@cnvpubliekezaak.nl

Meer informatie?
Kijk op www.mijnvakbond.nl onder de knop 
Slimmer werken. Of ga naar 
www.slimmerwerkenindezorg.nl


