
Slimmer werken in de zorg: effectiviteit en werkplezier gaan hand in hand  

Slimmer werken lijkt simpel: met een minimum aan inspanning zoveel mogelijk producten of diensten produceren 
van hoge kwaliteit onder plezierige omstandigheden. Slimmer werken combineert in deze zin rendement en 
werkplezier. Of: het financieel-economische aspect met het sociaal-organisatorische aspect. In de praktijk blijkt 
het nog niet zo eenvoudig om slimmer, beter of effectiever te gaan werken. Op initiatief van het management of in 
het kader van bijvoorbeeld kwaliteitsprogramma’s zijn ontwikkelingen in gang gezet om slimmer te gaan werken. 
CNV Publieke Zaak heeft in 2005 het initiatief genomen samen met CNV jongeren en BMC om in aanvulling op 
deze initiatieven een project slimmer werken op te zetten. Het initiatief ligt bij medewerkers zelf. De 
achterliggende gedachte hierbij is dat medewerkers een diepgaand inzicht hebben in de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van slimmer werken. Voorwaarde is dat medewerkers serieus genomen worden en dat er een 
methodiek wordt gebruikt die uitgaat van vertrouwen. CNV Publieke Zaak heeft in 2008 toestemming en subsidie 
gekregen van VWS waardoor een vervolg gegeven kan worden aan dit succesvolle project. 

 
De aanleiding
Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van de 
medewerkers te vergroten en om een professionele en effectieve werkwijze te ontwikkelen, 
waardoor flexibiliteit, productiviteit en ontwikkeling toeneemt. Hoe doe je dat met de 
toenemende tekorten aan personeel in de zorgsector en de toenemende vraag door 
vergrijzing? Bovendien hebben veel organisaties te maken met interne en externe 
veranderingen. Hierdoor neemt de werkdruk en de stress toe, waardoor de effectiviteit en het 
werkplezier afneemt. 
 
Niet dat er nog niets is gedaan. Maar vaak hebben organisaties de afgelopen jaren projecten 
vanuit de top ingevoerd. Natuurlijk waren er wel onderzoeken naar beleving op de werkvloer, 
maar de beslissingen en initiatieven kwamen vanuit de top. Dit stimuleert een actieve top en 
een passieve, reactieve werkvloer, waarbij ondernemerschap en proceseigenaarschap 
slechts nog sporadisch optreedt. 
 
Vaak wordt voorbij gegaan aan veel (verborgen) krachten en know how, die juist kunnen 
bijdragen aan het vergroten van het werkplezier en verhogen 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. 
 
“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  
 
In het najaar van 2005 zijn drie pilots gestart. Na de succesvolle resultaten van deze pilots 
besloot VWS dat het project mocht worden voortgezet. Vijftien netwerkgroepen in diverse 
instellingen in verschillende sectoren in zorg en welzijn hebben tot aan november 2007 aan 
dit project meegewerkt. Deze groepen werkten allemaal volgens de “slimmer werken” 
methodiek. De netwerkgroepen zorgden ervoor dat methoden voor innovatieve werkwijzen 
bij het management van de instelling op de agenda kwamen 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. Centraal stond de vraag: “Hoe kan 
ik als professional de beste zorg/dienst verlenen aan de cliënt?” 
 
De doelstelling:  
Een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsproductiviteit in de zorg. Met als doel om aan te tonen dat 
door het vergroten van het werkplezier in combinatie met uitstekende dienstverlening bijdraagt aan verbetering 
van die arbeidsproductiviteit. Met andere woorden: 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. 
 
De beslissing voor deelname door de organisaties gebeurde meestal na gesprekken met 
medewerkers van de OR, P&O en MT. Commitment bij de top is een absolute voorwaarde.  
 
De methodiek
Het project “Slimmer werken” start met een intake, waarbij de begeleiders de opzet van het 
project toelichten aan de netwerkgroepen. De deelnemers horen dat deze netwerkgroepen 



bedoeld zijn om de verborgen kracht en kennis van medewerkers boven water te krijgen. 
Deze aanpak heeft tweeërlei doelen, namelijk procesmatig (meedenken en samenwerken) 
en productmatig (verbetering van het werkproces). 
 
In vier bijeenkomsten werkt een netwerkgroep aan het inventariseren van de problemen en 
concrete verbetervoorstellen. Het management is hierbij niet aanwezig. Tussen de 
bijeenkomsten door brengt de adviseur het management wel op de hoogte van de besproken 
thema’s en toetst hoe aan de uitkomsten in de toekomst sturing gegeven kan worden. 
 
1. Inventariseren: verkennen en vaststellen onderwerp; 
De deelnemers vragen en delen alles wat ze willen en bedenken zelf hun mogelijke 
oplossingen. Zij worden bewust van effectief en in-effectief (klaag-) gedrag. Waar mogelijk 
nemen ze zelf verantwoordelijkheid voor probleem. Hun eigen kracht, inzicht en 
ontwikkelpotentieel is uitgangspunt. Zij worden bij problemen betrokken als gelijkwaardige 
partners gehoord en serieus genomen. Het besef van invloed groeit. 
 
2. Analyseren: uitdiepen van de knelpunten;. 
De deelnemers brainstormen over oorzaken en gevolgen en brengen structuur aan en 
stellen prioriteiten. De deelnemers splitsen de verantwoordelijkheden uit voor respectievelijk 
de individuele medewerker, het team en de organisatie. Zij ontwikkelen meer inzicht in 
factoren die stimuleren en hoe die te sturen en in de onderliggende problemen daarvan. Men 
heeft het gevoel meer grip te krijgen op de benoemde problemen. 
 
3. Concretiseren: oplossen en uitwerken van verbeterafspraken;. 
De deelnemers en begeleider zoeken actief naar oplossingen, die in een plan van aanpak 
worden opgeschreven. Door het gelopen proces worden de inzichten soms al spontaan in de 
praktijk geheel of gedeeltelijk uitgevoerd.  
 
4. Presenteren: maatregelen invullen en uitvoeren; 
De deelnemers werken in plan van aanpak de impact uit voor de uitvoering, wie doet wat. De 
leidinggevende wordt betrokken bij het proces om zijn visie op het resultaat en de invoering 
ervan weer te geven. Het management ondersteunt de plannen, geeft waardering en 
positieve feedback. De resultaten worden door de deelnemers gepresenteerd. Een aantal 
netwerkgroepen is met een eigen presentatie de organisatie ingegaan om aandacht te 
vragen voor “Slimmer werken”. 
 
De resultaten 
Het project is eind 2007 succesvol afgesloten. De resultaten zijn onder vier thema’s te 
benoemen: personeelsbeleid, bedrijfsvoering, zorgprocessen en cliëntperspectief, 
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 worden 
verbeterd. Dit varieerde van planning, flexibele werktijden, taakverdeling, interne opleidingen, 
kleinschalig wonen, meetbaar maken van teamprestaties, klantgerichte communicatie tot 
voorkomen van ziekteverzuim, anders omgaan met werkdruk en efficiënter inrichten van de 
organisatie. De doelstellingen efficiency en vergroting 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 op de werkvloer meer betrokken, denkt vooruit, heeft gevoel van invloed. Dit werkt door in de 
toekomst.  
 
De waardering in de organisatie is wisselend, maar over het algemeen positief. Het 
innovatieve effect op het proces van samenwerken, en daarmee ook op de resultaten, is 
soms nog moeilijk over te dragen aan degene die er niet bij betrokken zijn geweest. Dit leert 
dat ervaring een belangrijke factor is in de verandering naar nieuwe samenwerkingsculturen 
en werkwijzen.  
 
Borging: nog slimmer werken 



Het sociaal innovatieve proces is nog niet af. Daarom heeft VWS ingestemd met een 
vervolg: “Nog Slimmer werken”. Vanaf september 2008 tot 2010 loopt het project, met als 
doel nog meer werkwijzen en inzichten te geven voor borging. Ook wordt een effectmeter 
ontwikkeld door arbeidspsychologen. Partners in het project zijn naast de deelnemende 
zorginstellingen: CNV Publieke Zaak, CNV Jongeren, BMC en RvC. 
 
Concrete activiteiten voor ‘nog slimmer werken’ zijn: 

• Acht instellingen beginnen met nieuwe trajecten 
• Vier instellingen vervolgen de activiteiten met ‘Nog slimmer werken’ 
• Negen instellingen doorlopen het project ‘slimmer werken’ met studenten en 

stagiaires uit de zorg. 
• Instellingen worden ondersteund bij bottum-up innovatie in combinatie met een 

overhead monitor. Ook het management doorloopt een ‘slimmer werken’ proces 
samen met OR en medewerkers. 

• SW-award: er wordt door een aantal consultatieteams een prijs in het leven geroepen 
voor de slimste zorgwerkgever. 

• Drie regionale bijeenkomsten over hoe je met slimmer werken aan de slag kunt gaan 
• Eindcongres, publicaties in tijdschriften en persberichten. 

 
Wilt u meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met: 
 
Patricia Can  
Marktgroep manager Zorg 
BMC | Groep 
mobiel: 06 - 53 26 49 83 
E-mail: patriciacan@bmc.nl 
 

 


