Aandacht voor elkaar
In dit interview lees je dat de BAR organisatie met aandacht voor medewerkers meer realiseert
dan “alleen” een zorgvriendelijke werkgever zijn.

Maatwerkoplossingen in Werk&Mantelzorg
Arie Cool was net 41 toen zijn vrouw een hersentumor bleek

gevende als mijn collega’s. Daar mag de organisatie

te hebben. Na een zware operatie om de tumor te verwij-

weleens een pluim voor ontvangen.”

deren, kwam ze in een scootmobiel terecht. Arie’s vrouw
is rechtszijdig verlamd en haar spraakorgaan is aang-

Toch heeft Arie na 7 jaar intensief zorgen besloten om

etast. Arie werkt op de kolkenwagen en in de winter in de

thuiszorg in te schakelen. Zij nemen een aantal keren per

strooiploeg. “Mijn toenmalige leidinggevende zei dat mijn

week een stukje zorg van Arie over. “Dat was echt nodig,

vrouw het allerbelangrijkste was en dat daarna het werk

want ik hield het fysiek niet meer vol.” Toch heeft hij noo-

pas kwam.” Toen de situatie van zijn vrouw stabieler werd,

it overwogen te stoppen met werken. “Los van de cent-

sprak hij af dat hij vier dagen van 9 uur zou gaan werken.

en, vind ik mijn werk ook gewoon heel leuk en ik zou het

Hij regelt dat de ziekenhuisbezoeken op maandag zijn, zodat

contact met mijn collega’s voor geen goud willen mis-

hij de andere dagen zijn collega’s daar minder mee belast.

sen. Zeker met de oude garde kan ik alles bespreken.”

”Ik krijg veel vrijheid om werk en zorg te combineren.
Daarnaast ervaar ik veel begrip van zowel mijn leiding-

Het is algemeen bekend dat het verlenen van mantelzorg voor veel werkenden zwaar is. Continu in gesprek
blijven met mantelzorgers en bieden van maatwerk
oplossingen

in

bijvoorbeeld

het

rooster,

de

werk-

locatie of aard van de functie kan verzuim voorkomen.

Mantelzorgers verzuimen bijna 2 x zoveel
langdurig als niet-mantelzorgers (18% versus
10%). Mantelzorgers die meer dan 2 jaar zorg
verlenen zelfs 2,5 keer zoveel (25% versus
10%)
SCP, 2015-I

Filosofie
Zorgvriendelijk werkgeverschap, de term resoneert niet di-

nodig hebben. In de BAR-organisatie betekent dit dat de

rect bij John van Dorst, Hans van den Brule en Miranda van

norm is dat we van elkaar verschillen en we dat accepteren.”

Duijn van de BAR-organisatie. Anderhalf jaar geleden organiseerden ze een middag over diversiteit voor alle medewerkers

Zaken niet onnodig bijzonder maken, is een rode draad bin-

van het domein. Domeindirecteur Hans: “Tot vijf jaren geleden

nen de BAR-organisatie. Ook aan een thema als mantelzorg

bestond onze groep vrijwel alleen uit witte mannen van mid-

wordt aandacht besteed, maar niet als onderwerp op zich-

delbare leeftijd. Op een gegeven moment zijn er veel stage-

zelf. “We proberen het unieke er een beetje af te halen. De

plaatsen en arbeidsplaatsen gekomen voor mensen met een

situaties die zich voordoen, regelen we gewoon met elkaar”,

afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zaten veel statushouders

vertelt John. “Het is ook de kracht om die situaties voor te

en mensen met een psychische aandoening. We waren ons

zijn en te investeren in medewerkers zodat ze hun eigen

als management bewust dat de veranderende samenstelling

zaakjes op orde hebben voordat er iets gebeurt. Stel je voor;

van ons personeelsbestand invloed had op onze organisatie-

mijn vrouw wordt ziek, ik heb ook financiële problemen en

cultuur. Iedereen moet zich welkom voelen in de organisatie.”

ik heb moeite met lezen. Dan is er grote kans dat ik omval.”

Tijdens deze middag werd de slogan ‘Ik ben er ook voor

Hans vult aan: “Of een gezin nu ontwricht raakt door een ziek

jou’, aan de hand van een filmpje geïntroduceerd. “Het was

gezinslid, financiële zorgen of door problemen met lezen en

belangrijk om uit te dragen dat we aandacht willen hebben

schrijven, maakt ons niet uit. We hebben te maken met een

voor elkaar,” stelt Hans. “Het is een leidend principe, een

problematische privé-situatie en dat leidt direct of op termijn

filosofie die we overal in doorvoeren. Deze filosofie gaat

tot een functioneringsprobleem. Daar willen we, het liefst pro-

verder dan zorgvriendelijk werkgeverschap. Het gaat er

actief, op investeren. Maar, het is aan de medewerker om de

om klaar te staan voor collega’s en inwoners als ze steun

eerste stap te zetten. Hij of zij heeft zelf de regie over de situatie.”

Vitaliteitsprogramma
De gemiddelde leeftijd binnen de BAR-organisatie is 48

zondheid, vakmanschap en collegialiteit centraal. Thema’s

jaar. Dat is aan de hoge kant voor een domein waarin

die voor iedereen van belang zijn, ongeacht leeftijd, opleid-

fysiek werk centraal staat. Miranda, HRM-adviseur, legt uit:

ingsniveau of afkomst.” Vakmanschap is een belangrijk

“De meeste medewerkers komen al jong binnen en blijven

onderdeel. Hoe zorg je dat iedereen in de veranderende

bij ons werken tot aan hun pensioen. De gemiddelde leef-

wereld mee kan? Het programma bestaat uit een breed

tijd loopt op als je lang geen uitstroom hebt. De verhoging

spectrum van workshops, trainingen en coaching. Het gaat

van de pensioenleeftijd heeft ook een forse invloed op de

om aandacht voor voeding en levensstijl, maar ook om tech-

gemiddelde leeftijd. Extra belangrijk dus om te investeren

nische kennis en om basis digitale- en taalvaardigheden.

in een vitaliteitsprogramma. ”In dit programma staan ge-

Bewezen is dat door de gezamenlijke dialoog de langdurige combinatie van werk en
mantelzorg voor alle partijen verbetert.
Bron: WerkenMantelzorg

Tijd voor Taal
In het kader van investeren in medewerkers - zodat ze hun

voorkomen. John, afdelingshoofd van Wijkbeheer, vertelt:

eigen zaakjes op orde hebben zodra er iets gebeurt - is ook

“Ik ga zelf naar Tijd voor Taal en veel van mijn medewerk-

‘Tijd voor Taal’ opgezet. Op vier verschillende niveaus zijn

ers ook. Dat is bij ons normaal. Ik ga naar de lessen voor

er taallessen. Deze activiteiten maken ook onderdeel uit van

gevorderden. Sommige medewerkers ook, terwijl anderen

het vitaliteitsprogramma en zijn zowel voor medewerkers

lessen op een lager niveau volgen. Een medewerker die

met een afgeronde Hbo-opleiding als voor laaggeletterden

bij mij langs loopt, ziet ook een Tijd voor Taal boek op mijn

die nauwelijks basiskennis hebben van de Nederlandse

bureau liggen. In het eerste jaar hadden we 75 aanmeldin-

taal. Overigens wordt de term ‘laaggeletterdheid’ binnen de

gen bij de taalles, waarvan 55 op de lagere niveaus.”

BAR-organisatie niet gebruikt, ook om verbijzondering te

Kennisdeling
Over het rendement van investeringen in financiële zin, zoals

die al in huis is. Zo geeft Hans zelf zo nu en dan een colleges

in programma’s als hierboven beschreven, zijn John, Hans

staatsrecht aan collega’s die daarin zijn geïnteresseerd.

en Miranda het meteen eens. “Wij investeren duurzaam in
onze mensen, denken vooral aan de lange termijn. Dat doen

John, Miranda en Hans zijn er niet zeker van of medewerk-

we vanuit onze filosofie dat we er voor anderen willen zijn.

ers zich bewust zijn van de inspanningen van hun werk-

Dat is niet financieel gedreven. Daarnaast streven we ernaar

gever. “Nieuwe medewerkers en externen benoemen vaak

om een cultuur te creëren waarbij het normaal is dat je als

het sociale klimaat van de organisatie. Maar medewerkers

medewerker zelf regie voert over je ontwikkeling en dat het

die hier al twintig jaar werken, hebben niet in de gaten dat

normaal is om continu in beweging te zijn. De maatschappij

we het hier best goed voor elkaar hebben.” Toch zijn er

verandert snel. Hier kun je niet omheen”, vertelt Miranda. De

veel voorbeelden van waardering. Zo vertelde John dat hij

BAR-organisatie heeft een centrum voor ontwikkeling & mo-

vorige week jarig was. “Om 7 uur ’s ochtends stonden er

biliteit en een eigen intern opleidings- en coachingsbureau,

tien medewerkers voor m’n deur, mijn hele huis stond vol.”

de BAR-academie ingericht. De initiatieven worden vooral uit

Het geheim recept? Miranda: “Het zit bij ons tot in onze

eigen middelen gefinancierd. Ook wordt er zo nu en dan ge-

haarvaten. Je moet investeren, dingen gaan niet vanzelf.

bruik gemaakt van subsidies, zoals voor het programma Tijd

En het kost ook echt tijd.” John vult daar nog op aan: “En

voor Taal. Er wordt ook creatief gebruik gemaakt van kennis

zelf het goede voorbeeld geven, dat is ook belangrijk.”
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