
Sterk in je Werk

Beleidsadviseur HR Leontine Lagemaat is er heel duidelijk 

over. “Bij Vitens benaderen we het thema ‘zorg-vriendelijk 

werkgeverschap’ actief en preventief. We hebben het over 

duurzame inzetbaarheid. Wat heb je als medewerker nodig 

om in je eigen kracht te staan? Hoe neem je de regie over je 

eigen loopbaan en in bredere zin over je eigen leven, zowel op 

je werk als privé?” Tegelijkertijd is Vitens zich bewust van de 

faciliterende taak die zij als organisatie heeft. Naast de welbe-

kende cao-regelingen rond (zorg)verlof en calamiteiten, is het 

uitgangspunt al jaren dat - als het werk het toelaat - er geen 

vaste werklocaties of -tijden zijn. Dat maakt het voor een he-

leboel medewerkers mogelijk om werk met zorgtaken te com-

bineren. Over het algemeen kan men met dit uitgangspunt 

goed uit de voeten. Leontine: “Natuurlijk is er weleens discus-

sie over een thuiswerkdag, maar in principe is de filosofie dat 

dit je eigen verantwoordelijkheid is en het gaat om de output.”

Sterk in je Werk

In dit interview lees je hoe Vitens het thema zorgvriendelijk werkgeverschap invult door gesprekken met 

Leontine Lagemaat en Simon Leber van HR. Ook wordt de uitzonderlijke situatie van Skrollan Zwierink over 

de combinatie werk en zorg belicht in een interview met hem en zijn manager Jan van Vliet.



De afgelopen jaren zette Vitens daar al verschillende stap-

pen in. De laatste tijd benadert Vitens dit thema ook van-

uit ziekteverzuim. ”Eerder meldden medewerkers zich wel 

eens ziek wanneer hun kind ziek was. Dat werd veelal uit 

gemak gedaan. Nu merken we dat medewerkers veel vaker 

de situatie afstemmen met hun leidinggevende om naar een 

geschikte oplossing te zoeken.” HR-adviseur Simon Leber 

vult aan: “Het start bij het gesprek tussen leidinggevende en 

medewerker. We merken dat leidinggevenden steeds vaker 

bewust om ondersteuning vragen bij de verschillende uitda-

gingen waar zij voor staan als het gaat om de inzet van hun 

medewerkers. Vanuit HR denken we dan mee in de oplossin-

gen. Dat kan reactief zijn, maar gelukkig is het steeds meer 

preventief. Zo brengen we periodiek alle medewerkers van 

het team in beeld en kijken we proactief wat er op het team 

afkomt en of alle teamleden in de toekomst inzetbaar kunnen 

blijven. We bespreken dan allerlei aspecten zoals de taken-

pakketten, samenstelling van het team, veranderingen die op 

het team afkomen en de ontwikkeling van medewerkers. Ook 

wanneer er bijzondere situaties zijn waar extra ondersteuning 

van ons als werkgever nodig is, bespreken we dit met elkaar.”

Een middel die het pakken van de regierol extra ondersteunt 

is de ‘Regiekaart’. Deze biedt leidinggevenden die verant-

woordelijk zijn voor de begeleiding van medewerkers bij 

ziekte en re-integratie, houvast in gesprekken met hen. Door 

het stellen van de juiste vragen zijn (zorg)situaties eerder be-

spreekbaar, worden wederzijdse verwachtingen gemanaged 

en de juiste keuzes op de juiste momenten gemaakt. Daar-

naast heeft Vitens ook een verzuimregiesysteem geïntrodu-

ceerd. Dit is een digitale tool die het hierboven beschreven 

proces ondersteunt. Zo kunnen dossiers digitaal worden be-

heerd en worden uiterste termijnen van de wet gemonitord.

Regie op verzuim

De invoering van de Regiekaart heeft een positief effect, zo blijkt uit onderzoek. 

90% van de leidinggevenden heeft aangegeven dat het systeem hen positief ondersteunt in het nemen van de regierol ten 

aanzien van verzuim.



Vitens besteedt ook veel aandacht aan de gezondheid van 

medewerkers. ’Wie fysiek fit en mentaal veerkrachtig is, func-

tioneert beter en kan zich gemakkelijker aanpassen aan de 

veranderingen in het (werkende) leven’, staat er in de beleids-

stukken. Ook wanneer er veranderingen zijn in de privé-situ-

atie, zoals de komst van kinderen of de ziekte van een naas-

te, kunnen deze beter worden opgevangen door een fysiek fit 

en mentaal veerkrachtig mens. Vitens ziet voor zichzelf een 

actieve rol in het creëren van het bewustzijn en stimuleert 

medewerkers om er een gezonde leefstijl op na te houden. 

Een van de jaarlijkse Vitens activiteiten zijn de Gezond en Fris 

dagen, een mooi initiatief van de afdeling Communicatie. Als 

medewerker kun je je opgeven voor één van de twee dagen 

die in het teken staan van gezondheid. Medewerkers kunnen 

verschillende workshops volgen (sportief, actief, breinkrakers, 

creatief en culinair), er zijn gezonde maaltijden en het is tege-

lijkertijd een leuke en inspirerende dag met collega’s. Het gaat 

dus niet alleen om fysieke, maar ook om mentale gezondheid.

 

Daarnaast voerde Vitens eerder dit jaar een gezond-

heidscheck uit. In februari en maart konden de medewerkers 

vrijblijvend en kosteloos een gezondheidscheck doen. De 

belangrijkste onderwerpen waren leefstijl, werkomstandighe-

den, werkvermogen en werkbeleving. Hoewel de resultaten op 

individueel niveau alleen beschikbaar waren voor de betref-

fende medewerker, is er een Vitens-brede analyse gemaakt. 

Daaruit blijkt dat het werkvermogen, de mate waarin een 

medewerker zowel fysiek als geestelijk in staat is om te wer-

ken, is verbeterd ten opzichte van een analyse in 2014. Maar 

liefst 85% van de medewerkers scoort goed of uitstekend.

Gezond en frisdagen



Hoewel het binnen Vitens mogelijk is om - wanneer je functie 

dat toelaat - werkplek en -tijden zelf te bepalen, komen er ook 

situaties voor die echt om maatwerk vragen. Skrollan Zwie-

rink is controleur binnen het team controle en beheer, werkt 

al vanaf 1995 bij Vitens en moest de afgelopen jaren een 

beroep doen op de flexibiliteit van zijn werkgever. Skrollan ’s 

zoontje raakte in juni 2016, op 8-jarige leeftijd, bekneld onder 

een tractor. Door dit ongeval liep hij een hoge dwarslaesie op 

waardoor vrijwel alle functies in schouders, armen, buik en 

benen verdwenen zijn. Jan van Vliet is de leidinggevende van 

Skrollan en hij kan zich het ongeluk nog herinneren als de dag 

van gisteren. “Ik heb meteen gezegd dat Skrollan zich geen 

zorgen hoefde te maken over het werk, maar al zijn aandacht 

moest richten op zijn zoon en zijn gezin.” Skrollan vertelt over 

die periode: “In het begin kwam Jan iedere week op de koffie. 

Niet met de intentie om te polsen wanneer ik weer aan het 

werk zou gaan, maar gewoon voor een praatje. We hadden 

het vaak ook helemaal niet over het werk, maar veel meer 

over de situatie thuis. Dat vond ik heel fijn.” In die periode 

ving Jan de afwezigheid van Skrollan op door de grootte van 

het team controleurs. Collega’s namen delen van het werk 

over. “Die steun is geweldig, zonder steun had ik mijn werk 

nooit weer zo snel op kunnen pakken. Iedereen stond voor 

me klaar. En omgekeerd is dat ook zo”, merkt Skrollan op. 

Na een aantal maanden pakte Skrollan zijn werk gelei-

delijk weer op en inmiddels werkt hij weer fulltime hoewel 

zijn zoontje nog steeds 24/7 zorg nodig heeft. De aard van 

Skrollan ‘s werk laat toe dat hij ’s ochtends wat later begint 

zodat hij zijn dochters naar school kan brengen. ’s Avonds, 

als de kinderen op bed liggen, pakt hij dan tijd voor de ad-

ministratieve taken. Skrollan geeft aan dat hij er in het begin 

weleens aan heeft gedacht om zich ziek te melden. Maar 

over stoppen met werken is hij heel duidelijk. “Stoppen? Dat 

moet je mij echt niet aandoen. Als het enigszins te regelen 

en te combineren is, blijf ik gewoon aan het werk. Ik vind 

dat ik prachtig mooi werk heb, ik kom overal. Het is ook een 

vorm van afleiding en ik haal er veel energie uit. Als ik alleen 

maar zorgtaken zou hebben, zou ik knettergek worden. Ik 

gun iedereen juist de combinatie ervan.” Jan benadrukt dat 

het aankomt op maatwerk en dat je als leidinggevende vooral 

ondersteuning biedt zodat medewerkers op de been blijven. 

“We hebben hier in het MT over gesproken. Ook andere lei-

dinggevenden worden geconfronteerd met medewerkers die 

naast hun werk zorgtaken hebben. We hebben daar geen 

harde afspraken over gemaakt, maar wel afgesproken om 

er in een intervisievorm met elkaar over in gesprek blijven.”
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