
Zonnehuizen (LVG instelling):          

 
Zes vrijwilligers zijn enthousiast van start gegaan. Deze vrijwilligers - allen jonge medewerkers en 
afkomstig uit verschillende woongroepen binnen Zonnehuizen- vormden een onderzoeksgroep en 
hebben een quickscan gedaan naar de begeleiding van starters binnen Zonnehuizen, uitgewerkt in 
de deelthema’s: emotionele belasting, waardering, coaching en verantwoordelijkheden. Er zijn 36 
enquêtes afgenomen onder medewerkers van Zonnehuizen onder de dertig met minder dan 3 jaar 
werkervaring, werkzaam op een van de woongroepen. Daarnaast zijn  er vijf interviews afgenomen 
bij teamleiders.  

Probleemstelling/hoofdoorzaak:  
Zonnehuizen behoudt zijn starters niet omdat Zonnehuizen niet inspeelt op de behoeften van 
starters. 

Beleidskaders 

• De oplossing moet structureel zijn en toepasbaar voor alle starters van Zonnehuizen  
• De uitstroom moet na een jaar met 1% zijn teruggebracht 
• Er is voor de oplossing een bodembudget van 20.000 euro per jaar beschikbaar  
• Er is voor de uitvoering van de oplossing 0,5 FTE beschikbaar (het liefst vervuld door (een) 

jonge medewerker(s)  
• Het contact en de betrokkenheid onder medewerkers moet worden versterkt 
• De oplossing moet in de zomer worden uitgewerkt en vanaf september 2009 

geïmplementeerd worden. 

Oplossing: 
De beste oplossing is: intervisie in de eerste drie maanden voor starters. Deze oplossing is nader 
uitgewerkt in voor- en nadelen, zodat er randvoorwaarden voor de inhoudelijke uitwerking zijn 
gesteld en het realiteitsgehalte is gewaarborgd. Zonnehuizen wil deze oplossing vanaf september 
gaan implementeren in de organisatie en zal de oplossing laten plaatsvinden in een opleidingsjaar 
wat speciaal voor starters bij Zonnehuizen wordt georganiseerd.  
 

Zorggroep Noorderbreedte (ouderenzorg)       

 
Negen jonge deelnemers van het project hebben besloten om een aantal deelthema’s te 
onderzoeken onder jonge medewerkers, waarvan zij denken dat dat bijdraagt aan de uitstoom 
onder jonge medewerkers, namelijk: Begeleiding, werkdruk/ zorg, ontplooiing/ uitdaging.   
 
Er zijn drie quickscans uitgevoerd.  

• een interview onder stagiaires en leerlingen over de begeleiding (15 respondenten) 
• een telefonische enquête bij ex medewerkers over de werkdruk/zorg en begeleiding (8 

respondenten) 
• een enquête onder jonge medewerkers en stagiaires over ontwikkeling (45 respondenten) 

 
Hieronder staan opvallende punten uit de quickscans (zie uitgewerkte conclusies voor 
meer informatie). 

• De begeleiding wordt over het algemeen als goed ervaren, door stagiaires beter dan door 
jonge medewerkers.  

• De werkdruk heeft weinig invloed op de werksfeer. De ontwikkelingen binnen ZNB 
(inkrimping) wel.  

• Het werk wordt als uitdagend ervaren, met name als het gaat om trainingen en cursussen. 
Er is behoefte aan doorgroeien en hier is onvoldoende ruimte voor volgens de jonge 

medewerkers.  
 

Probleemstelling/ hoofdoorzaak: 

Noorderbreedte speelt niet in op de groeibehoeften van jonge medewerkers, omdat de 
(potentiële) groeimogelijkheden en –behoeften niet inzichtelijk zijn. 
 



Beleidskaders 

• De oplossing maakt de (potentiële) groeimogelijkheden en –behoeften van jonge 
medewerkers inzichtelijk. 

• De oplossing wordt binnen de regels van de CAO en de RAP (Richtlijnen, 
Arbeidsvoorwaarden & Procedures). 

• De oplossing moet passen bij de ontwikkelingen binnen Noorderbreedte, zoals meer 
verantwoordelijkheden bij de individuele werknemer. 

• De oplossing, of de implementatie hiervan moet starten in september of oktober 2009. 
• De formatieve ruimte en financiële middelen zijn per oplossing te definiëren. 
• Het moet een structurele oplossing zijn. 

 
Beste oplossing 

Medewerkers krijgen 1x per jaar een opleidingsbudget, wat ze kunnen inzetten voor 
cursussen of kunnen sparen voor een opleiding. Het doorgroeibudget wordt ingezet in 
overleg met leidinggevende. 
 
 
Lijn5 (jeugdzorg instelling)          

Ook hier zijn 7 jonge medewerkers enthousiast van start gegaan om te onderzoeken hoe jonge 
starters binnen lijn5 de inwerkperiode ervaren. De onderzoeksvraag: hoe jonge medewerkers hun 
inwerkperiode ervaren is onderzocht op twee gebieden, namelijk communicatie en verwachtingen 
van de doelgroep, begeleiding en taakinhoud. Beiden groepen presenteren hun 
onderzoeksresultaten. Enkele onderzoeksconclusies : 
 
Communicatie 

• Er ontbreekt tijdens de inwerkperiode een (volledig) inwerkplan. Daarnaast ontbreekt er 
begeleiding in het raadplegen en vinden van de diverse communicatielijnen.   

• De communicatie met de leidinggevende en teamleiders wordt als goed ervaren. 1/3 geen 
tijdige en duidelijke terugkoppeling van zaken die hij/zij heeft meegenomen naar de 
leidinggevende.  

• De communicatie vanuit de organisatie lijn5 en het regio MT kan beter. 40% van de 
medewerkers wordt onvoldoende geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de organisatie. 
45% geeft aan dat er bij een beslissing van boven af geen of onvoldoende motivatie is 
waarom iets gedaan wordt. 

 

Verwachtingen 
• Werken met de doelgroep is zwaar, maar was ook zo ingeschat. Jonge medewerkers 

krijgen voldoende informatie over de doelgroep waarmee zij werken, maar ervaren door 
het kantoorwerk te weinig tijd om zich in de achtergronden van hun cliënten te  verdiepen.  

• Jonge medewerkers geven aan minder of andere begeleiding te hebben ontvangen dan 
verwacht. Werkbegeleiding met leidinggevende komt te laat of niet op gang. Rapportcijfer 
is gemiddeld wel een 7. Er bestaat onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de 
begeleiding. Tijdens de inwerkperiode zijn hier geen duidelijke afspraken over gemaakt. 
Met name op het gebied van intervisie, werkbegeleiding en coaching is een behoefte.  

• Taakinhoud wordt inhoudelijk met een 7 beoordeelt, de informatieverstrekking met een 6. 
Het is niet altijd helder hoe een taak eruitziet en hoeveel tijd deze kost. Werkdruk wordt 
hoog ervaren. Vastleggen van taakinhoud is niet altijd even goed geregeld. 

 
Probleemstelling / hoofdoorzaak:  

Hoe kan lijn5 de inwerkperiode verbeteren of inrichten om  de uitstroom en uitval onder starters 
tegen te gaan. 

 
Beleidskaders 

• Maximaal 6000 euro, anders gaat dit ten koste van iets anders op de begroting 
• Bij voorkeur toepasbaar voor de gehele organisatie, tenzij een pilot passend is 
• Start in 2009 
• Regiodirecteuren worden actief bij de oplossing betrokken 
• Het mag geen  uren kosten, ten zij het winst oplevert 

 
Beste oplossing: 

Vraaggericht werken. Kaders liggen wel vast maar leidinggevende en jonge medewerken geven 
gezamenlijk aanvulling en uitwerking aan de inwerkperiode 



Amaris (ouderenzorg)          
De zes jonge deelnemers van het project zijn van start gegaan met de onderzoeksvraag “Wat bindt 
starters aan Amaris en wat missen zij?. De groep heeft besloten om een  aantal deelthema’s te 
onderzoeken onder jonge medewerkers, waarvan zij denken dat dat bijdraagt aan de uitstoom 
onder jonge medewerkers, namelijk: begeleiding, sfeer/collega’s, uitdaging en 
arbeidsvoorwaarden. En de mening van de werkbegeleiders over hun begeleiding aan jonge 
medewerkers. Zij zouden dit doen aan de hand van interviews. Een aantal heeft dit gedaan en een 
aantal hebben de interviews via een enquête afgenomen.  
 
Uit de quickscans blijkt dat de jonge medewerkers over veel thema’s positief zijn en een aantal 
knelpunten ervaren. Zie hieronder. (zie uitgewerkte conclusies voor meer informatie) 

• de inwerkperiode: deze periode mag langer zijn en de begeleiding kan beter  
• de begeleiding: er is met name tijdgebrek onder werkbegeleiders voor begeleiding. De helft 

van de jonge medewerkers is positief over de begeleiding en de andere helft niet 
• de sfeer/collegialiteit: Goede sfeer en leuke omgang collega’s. Behoefte aan meer contact. 
• Arbeidsvoorwaarden: Het inroosteren is een heikel punt. 
• Uitdaging: Na een tijdje worden de werkzaamheden routine. Er is behoefte aan cursussen 

en projecten. 
• Toekomst: veel jonge medewerkers zien Zuiderheide als tussenstop om kennis op te doen, 

om daarna verder te leren.  

 
Probleemstelling/ hoofdoorzaak:  
Amaris biedt niet genoeg uitdaging aan haar jonge medewerkers. 
 

Beleidskaders 
• De oplossing valt binnen het beleid van Amaris Zuiderheide  
• De oplossing valt binnen de regels van de CAO  
• Uitvoerbaar binnen Amaris Zuiderheide 
• Formatie ruimte en financiële middelen per oplossing te definiëren. 
• Structurele oplossing 
• De oplossing geeft antwoord op de hoofdvraag 

 
           
Beste oplossing: 
Het beleid maken dat in elk project in ieder geval een jongere betrokken wordt  
 
 
 

 
 
 
 
  


