Lage drempel voor bespreekbaar maken werk/privé balans
In dit interview lees je hoe Elver - als zorginstelling met ruim 1300 medewerkers - invulling
geeft aan zorgvriendelijk werkgeverschap.

Bespreekbaar maken - ontwikkelgesprekken
Irene Faas werkt als begeleider van een woongroep bij Elver

zette Elver het thema werk/privé balans als jaarlijks onder-

en heeft naast de zorgtaken op haar werk, ook een zorg-

werp op de agenda tijdens de ontwikkelgesprekken. Deze

taak in haar vrije tijd. Ze is mantelzorger voor haar ouders

gesprekken worden gevoerd in de teams om medewerkers

die allebei aan een vorm van Alzheimer lijden. “Ik heb een

een opening te bieden privé- en zorgsituaties met elkaar

hele tijd gedacht dat ik de zorg in mijn eentje kon dragen.

te bespreken. Wil Nelis, stafmedewerker leren & ontwikkel-

Eigenlijk vanuit de overtuiging dat ik het alleen moest kunnen.

en, legt uit dat ieder team hier een eigen vorm voor kiest.

Maar op een gegeven moment werd het me teveel en had ik

“We bieden ze een handreiking met een aantal verschil-

toch behoefte aan hulp. Ik heb op dat moment mijn regio-

lende werkvormen om het gesprek te faciliteren. Dan hoop

manager en mijn team ingelicht. Ik vond het lastig om het uit te

je dat thema’s als vitaliteit, werkdruk of -stress boven tafel

leggen aan mijn collega’s, maar ik ontving heel veel begrip.”

komen en op een prettige manier bespreekbaar worden ge-

Irene geeft aan dat ze veel steun ervaart aan de moment-

maakt. Dat kan in de vorm van een groepsgesprek of juist in

en dat ze met collega’s spreekt die ook mantelzorger zijn.

kleinere groepjes.” Er zijn ook drie teamcoaches, verdeeld

Elver is in 2016 erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever.

over de regio’s. Zij hebben een signalerende rol en kunnen de
teams feedback geven. Tegelijkertijd stelt Wil dat handreik-

Om medewerkers ook te faciliteren in het vroegtijdig

ingen een goede start zijn voor een open gesprek in het team,

bespreekbaar maken van een arbeid en zorg situatie,

maar dat er voor individuele situaties maatwerk nodig is.

Eigen verantwoordelijkheid pakken in zelfsturende teams
Anne Vrijdag is regiomanager en heeft twintig zelfsturende

een van mijn ouders kan ik vrij eenvoudig inplannen omdat

teams onder haar hoede, waaronder het team van Irene.

ik op onregelmatige uren werk of een dienst met een collega

Volgens Anne wordt door deze structuur zelfstandigheid en

kan ruilen.” Ook Maartje Jansen, persoonlijk begeleider op

autonomie extra gestimuleerd. “Teams proberen hun werk zo

een woongroep en lid van de ondernemingsraad, beaamt dit:

goed mogelijk zelf vorm te geven en gezamenlijk oplossingen

“Eén van mijn collega’s heeft een dochter met een beperk-

te vinden voor (individuele) problemen. Het komt dan ook

ing en ook haar vader heeft extra zorg nodig. We hebben

regelmatig voor dat ik alleen over de oplossing word geïn-

daar binnen ons team hele goede afspraken over gemaakt.

formeerd.” Irene bevestigt dat: “Een ziekenhuisbezoek met

Daar is geen leidinggevende of cursus aan te pas gekomen.”

Vertrouwen en fijne samenwerking binnen een zelfsturend team zorgen voor een laag verloop

De arbeidsmarkt voor zorgprofessionals wordt sinds kort weer krapper en zeker in de krimpgebieden van Nederland. De
belangrijkste oorzaken zijn de vergrijzing en de toename aan banen in met name de thuiszorg. Aandacht voor een goede werkprivé balans binnen het team is cruciaal om fijn samen te werken. Vertrouwen en oprechte interesse in elkaar is hiervoor een
belangrijke randvoorwaarde. Elver investeert hierin en dat betaalt zich uit in een laag verloop van 7,7%, waarvan de overgrote
meerderheid natuurlijk-verloop is vanwege pensioen. Daarnaast lukt het Elver ook om in verhouding meer mannen aan te
nemen, wat binnen de zorg een prettige ontwikkeling is in het kader van
diversiteit.
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Flexibiliteit
Het komt natuurlijk ook voor dat iemand ad hoc zorg moet

Naast deze ad hoc situaties, waarin er altijd direct naar een

verlenen in een privésituatie. In dat soort gevallen wordt

passende oplossing wordt gezocht, zijn er ook flexibele op-

Anne direct ingeschakeld. Anne: “Afgelopen week belde een

ties om je werk in te delen naar jouw behoefte. Zo maakt ook

medewerker op dat haar dochter met een beperking, was

Anne als regiomanager gebruik van de flexibiliteit die Elver als

opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Het enige

werkgever biedt wanneer werk en zorg gecombineerd wordt.

wat je dan kunt zeggen is: ”Ga nou maar, we lossen het hier

“Als ik de kinderen naar school moet brengen, dan start ik om

wel op.” Vorig jaar viel de moeder van Irene van de trap. Er

9 uur. Hoeft dat niet, dan start ik om half 8. In totaal werk ik

ontstond een crisissituatie thuis waardoor zij ook haar werk

32 uur, waarvan 3,5 dag op locatie en de rest doe ik ’s avonds

stil moest leggen. Irene vertelt: “Dat was een moment dat

thuis. Die flexibiliteit is er gelukkig.” Er kan binnen Elver ook

ik direct bespreekbaar heb gemaakt. Ik had toen alle ver-

een beroep worden gedaan op verschillende wettelijke (ver-

trouwen dat ik mijn werk kon staken. Maar die situatie was

lof)regelingen zoals palliatief zorgverlof en calamiteitenverlof.

voor mij wel aanleiding om extra handvatten aan HR te vra-

“In principe zijn ze toereikend”, zegt Anne. “Maar af en toe net

gen zodat ik mijn werk draaglijker kon maken. Na wat extra

wat meer armslag voor onze medewerkers zou welkom zijn.”

coaching voelde ik dat ik sterker werd op de werkvloer omdat
ik me meer bewust was van mijn werk en de mantelzorg.”

Bijna 1 op de 10 werknemers in Nederland heeft

Uit de Raet HR Benchmark 2017 blijkt bijvoor-

problemen met het combineren van werk en privé.

beeld dat 84% van de mede-

Dit zijn bijna 670.000 werknemers.

werkers vooral tevreden is over hun werkgever
vanwege flexibele werktijden. Aangezien de

Volgens: Werkgevers Enquête Arbeid (WEA 2016) en

economie aantrekt en 36% van de HR-manag-

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA 2016).

ers verwacht in 2017 meer personeel nodig te

De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS

hebben, staat modern werkgeverschap hoog op
de agenda.

Thema’s onder de aandacht
HR-adviseur Dorry Hollander merkt op dat het soms best

maar mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt. Toch sig-

lastig is om alle mogelijkheden bij medewerkers onder de

naleert Anita een toename in de aanmeldingen voor activi-

aandacht te brengen. “Onze medewerkers zijn ontzettend

teiten zoals wandelen of fietsen - georganiseerd vanuit de

betrokken en intrinsiek gemotiveerd om voor onze cliënten te

personeelsvereniging waar zij ook een functie in vervult. Ook

zorgen. Maar dat betekent ook dat ze het soms lastig vinden

op gebied van ontwikkeling biedt Elver een heleboel mogeli-

om voor zichzelf te zorgen. Ze zetten zichzelf vaak op de

jkheden. Zo zijn er jaarlijkse trainingen in weerbaarheid- en

tweede plaats. Op het moment dat medewerkers aan de bel

begeleidingsmethodieken. Er is een elektronisch leerplat-

trekken omdat het niet meer gaat, is het vaak te laat. Om

form waar aanvullende workshops en cursussen worden

dat te voorkomen organiseren we allerlei activiteiten ron-

aangeboden. Deze zijn ook gratis beschikbaar voor het grote

dom vitaliteit en organiseerden we afgelopen jaar de week

aantal vrijwilligers dat zich inzet namens Elver. Ook hiervoor

van de werkstress.” Zowel Dorry als Wil erkennen dat daar

geldt dat medewerkers zelf een eerste stap moeten zetten.

Volgens Stichting Werk&Mantelzorg:

Alhoewel organisaties vaak regelingen en faciliteiten bieden waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken, blijft de bekendheid met en het gebruik van deze regelingen en faciliteiten achter. Mantelzorgers zijn hier het minst van op de hoogte.
Een goede communicatie over en een transparant aanbod van deze regelingen is dan ook onontbeerlijk en de leidinggevende
speelt hierbij een cruciale rol. Ook een open cultuur waarin men zich veilig voelt om er gebruik van te maken, is belangrijk in de
organisatie. Bekendheid met regelingen en faciliteiten volgens onderzoek bij Leidinggevenden en Mantelzorgers:

Aangeboden regelingen en faciliteiten			

Leidinggevenden		

Mantelzorgers

Kortdurend zorgverlof					81%			55%
Langdurend of palliatief verlof				61%			32%
Calamiteitenverlof						69%			43%
Parttime werken						85%			67%
Flexibele werktijden / zelfroostering				76%			58%
(Tijdelijk) minder werken					77%			39%
(Tijdenlijk) minder taken / verantwoordelijkheden			

69%			

31%

Thuiswerken						76%			57%
Verlofsparen / persoonlijk levensfasebudget			

48%			

31%

Resultaten uit het medewerkers onderzoek

De resultaten geven goed weer dat medewerkers trots op en blij zijn met hun werk bij Elver en vooral ook hun team. Daarnaast
is zichtbaar dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. Elver als organisatie kan nog groeien in de ondersteuning en begeleiding van de ontwikkeling. Een greep uit de resultaten:

•

91% van de medewerkers van Elver zijn tevreden over en trots op het werk dat zij doen

•

88% vindt dat het werk zinvol is en betekenis geeft aan het leven

•

Circa 90% van de medewerkers geeft aan voldoende ondersteund te worden door het team in zijn/haar functioneren, zich
vertrouwd te voelen in het oplossen van problemen, en voldoende ruimte te krijgen binnen het team om verantwoordelijkheden te kunnen nemen90% van de medewerkers ervaart een prettige en veilige omgang met collega’s

•

90% van de medewerkers voelt zich verantwoordelijk om zelf de regie te nemen in hun persoonlijke ontwikkeling en
inzetbaarheid

•

Ruim 75% van de Elver-medewerkers ervaart een goede werk/privé balans. Zij voelen zich vitaal, gezond en energiek en
kunnen de werkdruk goed aan.

In 2017 is het medewerkers onderzoek in een nieuw jasje gestoken, daarom is deze niet te vergelijken met voorgaande jaren.

Lees de case van Elver en die van andere bedrijven op zorgvriendelijk.nl
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