
W.V.Z. Liesenberg gaat slimmer werken! 
 
In februari 2009 is het team van w.v.z. Liesenberg in Breda gestart aan het project Slimmer 
Werken. Het project is een initiatief van CNV Publieke Zaak, CNV Jongeren en het 
adviesbureau BMC uit Amersfoort. De senioradviseur van BMC heeft het team in het project 
Slimmer Werken begeleid en ondersteund.  
 
Het team van WVZ Liesenberg was geselecteerd om mee te werken, omdat drie jaar geleden 
anders werd gewerkt. De voorziening is verbouwd naar appartementen. Daarnaast wilden de 
medewerkers kijken op welke wijze initiatieven en ideeën vanuit het team een plaats kunnen 
krijgen.  
 
Doelen 
De doelstelling van het project is de effectiviteit en kwaliteit van het werk te verbeteren door 
optimaler samen te werken, waarbij bezieling en persoonlijke ontwikkeling belangrijke items 
zijn. De bedoeling is de verborgen kracht en kennis van medewerkers boven water te krijgen. 
De opzet van het project heeft twee doelen, namelijk procesmatig (meedenken en 
samenwerken) en productmatig (verbetering van het werkproces). Door de werkwijze worden 
de problemen van de zorg op de werkvloer aangepakt in plaats van veranderingen die vanuit 
de top worden voorgesteld. In vier bijeenkomsten werd gewerkt aan het inventariseren van de 
problemen en aan concrete verbetervoorstellen. Het management was hierbij niet aanwezig. 
Tussen de bijeenkomsten door bracht de adviseur het management wel op de hoogte van de 
besproken thema’s en toetste hoe aan de uitkomsten in de toekomst sturing gegeven kan 
worden. 
 
De vier bijeenkomsten werden als volgt opgebouwd: 

1. Inventariseren: Verkennen en vaststellen onderwerp.  
In de eerste bijeenkomst is gekeken welke thema’s er als uitgangspunt gekozen 
worden. Dat werden voor ons: roostering en effectief vergaderen. Ieder mocht van elk 
onderwerp drie reacties geven op de klaag- en jubelmuur. 
 

2. Analyseren: Uitdiepen van knelpunten. 
Brainstormen over mogelijke verbeterpunten en welke acties nodig zijn om dit te 
realiseren. Ter voorbereiding had ieder zijn ideeën op papier gezet. In de cursus 
werden deze verzameld en toegelicht en per tweetal verder uitgediept.  
 

3. Concretiseren: Oplossen en uitwerken van verbeterafspraken. 
Er werd actief naar oplossingen gezocht, die in een plan van aanpak worden 
opgeschreven. Ter voorbereiding werd er door het team al een schema ingevuld 
waarin per onderwerp en verbeterpunt werd omschreven. Wat kan jij doen? Wat kan 
het team doen? Wat kan de organisatie doen? 
 

4. Presenteren: Maatregelen invullen en uitvoeren.  
De uitvoering, wie doet wat, werd in een plan van aanpak, uitgewerkt en 
gepresenteerd aan de leidinggevende.  

 
Door het project hebben de deelnemers geleerd, negatieve ervaringen om te zetten in een 
betere manier van werken. Door bewustwording van effectief en ineffectief (klaag-) gedrag en 
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor problemen en knelpunten. Door deze om te zetten in 
verbeterpunten, verder uit te diepen en uit te werken in “een plan van aanpak”, kom je met 



een concreet voorstel naar je leidinggevende en management toe. Op deze manier kan er 
gezamenlijk gekeken worden naar een betere manier van werken. 
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