
Slotconferentie Slimmer Werken: Meer plezier in werken! 
 
Slimmer Werken is een project waarin de kennis van de werkvloer uitgangspunt is van 
sociale innovatie. Werknemers komen met slimme ideeën die het werk efficiënter en 
leuker maken. Dat deze manier van werken loont, blijkt uit de resultaten van het 
onderzoek naar Slimmer Werken. Het blijkt dat in instellingen die aan het project 
meegedaan hebben meer nieuwe ideeën ontstaan, er een betere onderlinge 
communicatie tot stand komt en dat de effectiviteit omhoog gaat. Dit heeft ook 
positieve gevolgen voor de kwaliteit en het plezier in werken. Slimmer Werken is een 
samenwerking tussen het ministerie van VWS en CNV Publieke Zaak, CNV Jongeren 
en BMC. 
 
Slotconferentie 
Op de slotconferentie van Slimmer Werken op 27 
januari 2010 in Zaltbommel, waren maar liefst 150 
mensen aanwezig. Veel enthousiaste deelnemers 
aan Slimmer Werken, maar ook 
beleidsambtenaren, leden van raden van bestuur 
en subsidieverstrekkers. Tijdens de bijeenkomst is 
een werkboek gepresenteerd en de uitkomsten van 
het onderzoek naar de effecten van Slimmer 
Werken zijn bekend gemaakt. Voor de deelnemers 
waren vier workshops georganiseerd.  
 
Plezier in werken 
Projectleider Leon Vincken, zorgbestuurder bij CNV Publieke Zaak, is blij met het succes van 
Slimmer Werken. “Dat de veranderingen vanaf de werkvloer worden ingezet is uniek aan dit 
project en dat heeft het ook tot een succes gemaakt. Als de werkvloer meer de regie krijgt en 
meer invloed krijgt heeft dat positieve gevolgen voor het plezier in werken en de 
betrokkenheid van mensen. Én er wordt effectiever gewerkt. Ook van belang met dreigende 
personeelstekorten en bezuinigingen in deze sector.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag bijeenkomst van de conferentie op 27 januari in Zaltbommel 
 
“We kunnen niet op dezelfde voet doorgaan. We moeten van gloeilamp naar spaarlamp en 
vandaar naar de led-lamp”, zegt Frank Kodden. Hij is bestuurder bij Zorgcombinatie Zwolle 
en raakt de kern van ‘Slimmer Werken’  Kodden is één van de sprekers tijdens de 
slotconferentie Slimmer Werken. Kodden weet waar hij over praat. De Riethorst, één van de 
vijf zorglocaties van de Zwolse zorginstelling, sleepte de Award Slimste Werkgever in de 
zorg 2009 in de wacht. Openheid, open deurenbeleid, korte lijntjes en de mogelijkheid zelf 
dingen te regelen, waren steekwoorden in het juryrapport over De Riethorst. In De Riethorst 
brengen medewerkers ideeën in, ook ideeën van cliënten en dat alles wordt vertaald in een 

visie. “Slimmer Werken is niet alleen een 
‘must’, er staat een flinke bezuiniging aan 
te komen, maar het is ook inspirerend, 
vooral omdat de slimme oplossingen niet 
van bovenaf worden opgelegd, maar 
rechtstreeks van de werkvloer komen”, 
zegt Kodden. 
 
Zorg Innovatie Platform 
Drs. Hans Klein Breteler, secretaris bij 
Pensioenverzekeraar PGGM, benadrukte 
in relatie tot Slimmer Werken de rol van 
het Zorg Innovatie Platform, waarvan hij 
lid is. Hans Klein Breteler: “De 
Nederlandse beroepsbevolking neemt 

tussen 2015 en 2025 met slechts 19.000 arbeidsplaatsen toe. De zorg heeft 380.000 nieuwe 
medewerkers nodig. Dat betekent dat de arbeidsproductiviteit omhoog moet. Alleen al 
daarom moet er slimmer worden gewerkt. Maar innovatie mag geen ander woord zijn voor 
bezuinigen. Het voordeel van het ZIP is dat het niet alleen subsidies geeft, maar ook 
regelgeving buiten werking kan stellen. Niet voor niets zijn minister Klink en staatssecretaris 
Bussemaker voorzitter en vice voorzitter van het platform. Onze ervaring is dat de grootste 
resultaten in de kern van instellingen worden behaald.” 
 
Plezier in het werk 
“Als vakbond houden wij ons vooral bezig met de vraag hoe wij daadwerkelijk kunnen 
investeren in plezier in het werk”, aldus Eric de Macker, voorzitter van CNV Publieke Zaak. 
De Macker: “Zorginstellingen over de hele wereld hebben één ding gemeen: zij willen 
optimale zorg aan hun cliënten geven. Daarbij gaat het natúúrlijk om geld en om planning, 
maar het gaat ook om de vraag wat betekent Slimmer Werken concreet? Daarover gaan wij 
nu afspraken maken in CAO’s. Werkgevers moeten de medewerkers de ruimte geven voor 
onderscheidende arbeidsvoorwaarden en innovatie. Vertrouwen is daarbij essentieel. Wij 
moeten dit borgen in de CAO-afspraken.” 
 
Zelf verantwoordelijkheid krijgen 
Slimmer verbinden en innovatie waren de twee begrippen die als rode draad door de 
conferentie liepen. Ze kwamen ook terug in de vier workshops die in het kader van de 
bijeenkomst werden gehouden. Patricia Can, manager bij BMC, gaf aan hoe die 
sleutelbegrippen handen en voeten krijgen in de praktijk van alledag. Patricia Can: “Aan de 
hand van een methodiek gaan we in organisaties aan de slag. De ideeën en oplossingen 
voor Slimmer Werken komen van de medewerkers zelf. Zelf verantwoordelijkheid krijgen is 
voor mij één van de belangrijkste effecten van Slimmer Werken.” De deelnemers aan de – 
drukbezochte – conferentie kregen bij hun vertrek het door Patricia Can samengestelde 
‘Slimmer Werken in de praktijk, een inspirerend werkboek voor zorg en welzijn’. 
 
 



Werkboek ‘Slimmer Werken in de praktijk’ 
 
De ervaringen met het project Slimmer Werken zijn opgenomen 
in een werkboek. Het eerste exemplaar van het werkboek is 
tijdens de slotconferentie gepresenteerd.  
 
Het werkboek ‘Slimmer Werken in de praktijk’ geeft handvatten 
bij het opzetten van Slimmer Werken in een organisatie. In vijf 
stappen wordt een organisatie of afdeling begeleid om door 
sociale innovatie effectiever te gaan werken. 
 
In het boek zijn ook praktijkvoorbeelden opgenomen. Hoe werkt 
Slimmer Werken? 
 
Een praktijkvoorbeeld 
“Rond het roosteren waren in de loop van de jaren veel formele 
en informele afspraken gemaakt.  Door veranderingen in de 
zorg en samenstelling van het team pasten deze afspraken niet 
meer. Dit zorgde voor onvrede. Twee afdeling van het verzorgingshuis zetten daarom 
Slimmer Werken in voor het verbeteren van het roosteren. 
 
Door de methodiek van Slimmer Werken is het team met elkaar in gesprek gegaan. Wensen 
die aan de orde kwamen: minder kleine diensten, clustering van vrije dagen, evenwichtige 
verdeling van gediplomeerden, vaste teams in de weekenden en drie maanden vooruit 
plannen. 
 
In het begin werd er regelmatig gezegd ‘we weten wel wat iedereen wil’. Later bleek dat de 
valkuil is om te denken wat de andere wil in plaats van het te vragen. Hieruit werd het idee 
geboren een kleine enquête te maken. De betrokken medewerkers hebben al een planning 
gemaakt hoe ze de resultaten van deze enquête  in de praktijk gaan brengen. Dus: niet 
denken dat het wel goed komt, maar de regie in handen nemen!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Persbericht n.a.v. de uitkomsten van het onderzoek Slimmer Werken 
 
Meer effectiviteit door Slimmer Werken 
 
Sociale innovatie in de sectoren zorg en welzijn zorgt voor meer effectiviteit en 
arbeidsmotivatie. Dit blijkt uit een onderzoek naar de resultaten van het project 
Slimmer Werken in zorg en welzijn. Slimmer Werken is een initiatief van vakbond CNV 
Publieke Zaak en wordt uitgevoerd in samenwerking met CNV Jongeren en 
adviesbureau BMC. 
 
Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat in de instellingen die aan Slimmer 
Werken hebben meegedaan nieuwe ideeën worden ontwikkeld, er een betere onderlinge 
communicatie tot stand komt en dat de effectiviteit omhoog gaat. Dit heeft ook positieve 
gevolgen voor de kwaliteit van het werk, flexibiliteit van medewerkers en het plezier in werk. 
 
Dit onderzoek is het eerste veldonderzoek in Nederland naar de gevolgen van sociale 
innovatie in de sectoren Zorg en Welzijn. Tot op heden was er nog geen valide 
meetinstrument beschikbaar om de effecten van sociale innovatie in kaart te brengen. 
Adviesbureau BMC heeft hiervoor nu een effectmeter ontwikkeld. 
 
Werkboek 
De resultaten van het onderzoek naar Slimmer Werken worden woensdag 27 januari bekend 
gemaakt op de slotconferentie ‘Slimmer Werken’ in Zaltbommel. Daar wordt ook het 
werkboek ‘Slimmer Werken in de praktijk’ uitgereikt. De ervaringen van Slimmer Werken zijn 
in het werkboek opgenomen en het werkboek geeft handvatten bij het opzetten van Slimmer 
Werken. In vijf stappen wordt een organisatie begeleid om door sociale innovatie effectiever 
te gaan werken.  
 
Kennis van de werkvloer 
Het project Slimmer Werken wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). Uniek aan het project is dat de kennis van de werkvloer 
uitgangspunt is van sociale innovatie. Deze kennis wordt benut om met voorstellen te komen 
die leiden tot het verhogen van de effectiviteit, kwaliteit én van plezier in werken. In ruim 50 
instellingen wordt intussen gewerkt volgens deze aanpak en dat heeft succes. Werknemers 
bedenken zelf oplossingen om hun werk slimmer, sneller en beter uit te voeren.  
 
Het onderzoek naar de effecten van Slimmer Werken laat verder zien dat medewerkers van 
deelnemende instellingen van mening zijn dat ze ‘meedoen aan de besluitvorming’ en dat ‘er 
aandacht is voor de persoon en voor de professionaliteit van die persoon’. Slimmer Werken 
heeft ook een positieve invloed op de betrokkenheid van de werknemer bij de instelling. 
 
Meer informatie over Slimmer Werken?  
CNV Publieke Zaak heeft op haar website speciale themapagina’s over Slimmer Werken.  
Ga naar: http://www.mijnvakbond.nl/Nog_slimmer_werken 
 
Werkboek bestellen? 
Ga naar: http://www.bmc.nl/slimmerwerken/werkboek 
 
 
  

              


