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vooraf 

Dit rapport is in opdracht van Amstelring tot stand gekomen, in het kader van een pilot: hoe herstellen we de 
verbinding met medewerkers? 

Door op een andere manier in gesprek te gaan met medewerkers, wil Amstelring een beter beeld van hun 
wensen en behoeften, grieven en dromen krijgen en daardoor een betere verbinding kunnen leggen tussen 
medewerkers en organisatie.  

Uitgangspunt in het gesprek is dat zorgprofessionals zélf als geen ander weten waar het anders moet en hoe 
het beter kan. Het gaat om: 

• luisteren met aandacht. 
• en daarna om het maken van de juiste vertaalslag naar concrete acties. 

 

Wij zijn met (een deel van ) team Herfstlaan op 28 juni 2021 in verbinding gegaan op een manier waarin alles 
gezegd kon worden, met een aantal vragen, maar zonder vastgesteld stramien. Met een aantal 
uitgangspunten, maar niet met een dichtgetimmerde agenda. Het verslag is deels een letterlijke weergave van 
de gesprekken met de medewerkers en ook een interpretatie van onze kant. Waar er sprake is van interpretatie 
zijn we dicht bij de woorden van medewerkers gebleven. 

Wij doen in dit rapport een aantal concrete aanbevelingen, waar we samen met Amstelring mee aan de slag 
gaan. 

 

Uitvoering 
Het gesprek is gevoerd door 
Glenn van der Vleuten en Arjen 
Jansen van Meridio. Zij schreven 
ook het verslag. 
 
 

Vertrouwelijkheid 
In dit verslag worden geen 
individuele meningen aan 
medewerkers verbonden. Deze 
individuele meningen zijn 
vertrouwelijk. 
 
Interpretaties van meningen en 
opmerkingen zijn voor rekening 
van de gespreksvoerders. 
 
 



 

  

samenvatting  

Team Herfstlaan is een enthousiaste groep medewerksters, die enorm hun best doen om elke dag weer 
de beste zorg te leveren die op dat moment mogelijk is. 
In dit team is dat een hele prestatie, met veel invallers, een niet optimale huisvesting en een manier van 
zelforganisatie die nog niet voldoende is vormgegeven. 
Medewerksters doen wat ze kunnen, maar wij denken dat de grenzen bereikt zijn.  
 
Wij zien dat de grootste knelpunten liggen in het feit dat het team zich niet gehoord voelt en dat de 
medewerksters niet merken dat er iets met hun vragen en opmerkingen gebeurt. Gecombineerd met het 
enorme verantwoordelijkheidsgevoel van dit team en de werkdruk lijkt ons dit grote risico’s in te houden. 
Het team wil wel, maar voelt zich geremd door werkdruk, onduidelijke structuren, personeelstekorten en 
huisvesting.  
En de COVID problematiek vergroot alles nog een keer uit; door het gevoel van op elkaar 
teruggeworpen te zijn is de teamgeest versterkt, maar worden een aantal knelpunten ook erger, zoals 
invallers, flexkrachten etc.)  
 
 

Wat wij zien in relatie met de strategische 
visie van Amstelring 
plezier in je werk ! 
een goede balans werk en privé ! 

liefdevolle zorg ! 

organiseren het met elkaar ! 

elkaars talenten leren kennen ! 

passie voor het vak ! 

oprechte betrokkenheid ! 

vrijheid om je vak in te vullen ! 

zelfstandig werken in een klein team ! 

gevoelde ruimte om oplossingen te 
zoeken  
en initiatieven te nemen ! 

 
 
 
 
 
 
 

verklaring: 
√   lijkt niet in lijn met de strategische visie 
√   lijkt gedeeltelijk in lijn met de 
strategische visie 
√   lijkt in lijn met de strategische visie 



 

  

ons model:  

Kenmerken van het gesprek 
• De gespreksbegeleiders 

bevorderen openheid 
(alles mocht gezegd 
worden) 

• De gesprekken waren 
voor individuele 
deelnemers veilig en 
vertrouwelijk 

• Interactief, geen 
eenrichtingsverkeer  

• Individuele belangen van 
de medewerker (werk en 
privé) zijn belangrijk 

• In het gesprek was 
sprake van 
gelijkwaardigheid 

• Je kwetsbaar opstellen 
werd gewaardeerd.  

 

Wij gaan er van uit, dat om je werk goed te kunnen doen, alle 4 onderdelen in evenwicht zijn, en dat geen van 
de onderdelen blokkerende knelpunten aanwezig mogen zijn. Is er wel een knelpunt, dan daalt het werkplezier 
en daalt ook hoeveel het team met elkaar bereikt voor de cliënt. Dat ene knelpunt is ook van invloed op de 
onderdelen waar het wel goed gaat.   
Als er wél een mooi evenwicht is kan een team enorm veel bereiken en werken professionals prettig om het de 
cliënt naar de zin te maken. Uiteindelijk is dat toch waar het bij Amstelring om draait. 



 

  team  

Tips en aanbevelingen 
 

• Stimuleer teamvorming, 
zowel formeel 
(samenwerken, werkstijlen) 
als informeel (teamuitjes etc) 

• Zelfsturing vereist 
zorgvuldige begeleiding: 
niet elk teamlid kan even 
goed werken volgens dit 
principe  

• Invalkrachten hebben een 
negatief effect op de 
teamvorming en lossen 
werkdruk niet blijvend op 

• Probeer een meer vaste 
flexpool op te bouwen 

• Begeleiden invalkrachten en 
vrijwilligers beter 
vormgeven 

• Zorg voor een betere 
taakverdeling tussen 
verzorgenden onderling 

Team Herfstlaan hebben we leren kennen als een open team, dat graag bereid is om dingen te delen. Niet 
alleen de klaagverhalen, maar ook de leuke dingen. Men wil graag werken aan de verbetering van de 
werksfeer werken en het onderling begrip. De samenwerking wordt beschreven als effectief. Er waren 
diverse disciplines vertegenwoordigd: verzorgenden, helpenden en voedingsassistenten. Het was jammer 
dat we niet echt met het hele team samen konden zijn omdat er een aantal mensen ontbraken om diverse 
redenen. Er is een natuurlijke behoefte om samen (met leidinggevende, ondersteuners) problemen aan te 
pakken. 
 
Wat de teamvorming verder in de weg staat, is het aantal invalkrachten. Invallers zijn nuttig, maar soms is 
de energie die in invallers gestoken moet worden groter dan de opbrengst. De teamleden geven aan, dat 
dit opbouw van een stabiel team in de weg staat. Je kent elkaar minder, weet minder van elkaar en kunt 
dus ook minder goed dingen voor elkaar opvangen en effectief samenwerken.  
Voor dit team is het van belang om het gesprek tussen medewerkers mogelijk te maken. Naast de 
bovengenoemde thema’s is een ander thema het in beeld brengen van en omgaan met de veranderende 
omstandigheden van de bewoners. Wij denken dat deze thema’s in deze fase het beste naar voren komen 
onder begeleiding. 
In ons model beweegt de groep van “ik” naar “wij”: de vraag aan de organisatie is hoe je het gat tussen 
“wij” en “zij” verkleint, hoe de organisatie door het team niet op afstand gezet wordt, maar 
geïnternaliseerd wordt. 
 
In het team wil men ook graag dat vrijwilligers en invalkrachten beter worden ingewerkt en begeleid, want 
zelf kan het team dit niet door grote krapte in de personeelsbezetting. 
 
Ook is de taakverdeling tussen verzorgenden onderling te verbeteren. 
 
Het wordt door het team enorm gewaardeerd om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Door het 
gesprek ontstaat ook het gevoel om er weer met z’n allen voor te gaan en uit de survival modus te komen. 
 
 
 



 

  

omgeving  

Tips en aanbevelingen 
• Heroverweeg de huidige 

positionering van de 
afdeling (vaak genoemd 
werd de positionering van 
de afdeling liever op de 
begane grond dan op de 4e 
verdieping) 

De omgeving van het team beperkt zich tot wat ze zelf kennen en kunnen (over) zien. Wat uit veel verhalen 
terugkomt, is dat de teamleden zich onvoldoende gezien en gehoord voelen en ook weinig effectieve 
mogelijkheden hebben om hun omgeving te beïnvloeden. 
 
Het gevoel van de meeste teamleden is dat ze weinig erkenning krijgen voor het gevoel dat ze enorm veel 
ballen in de lucht moeten en kunnen houden en dat hun werk nooit klaar is. Teamleden gaan wel vermoeid, 
maar niet tevreden naar huis na het werk. 
 
Door de plaats van de afdeling, waar ouderen met een vergevorderde dementie verblijven, voelen 
bewoners én teamleden zich vaak opgesloten. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om met het weinige 
personeel iets te plannen om met de ouderen naar buiten te gaan, zelfs als dit de eigen tuin is. Dat 
versterkt het gevoel van machteloosheid. 



 

  

ik  

Tips en aanbevelingen 
• Flexibiliseer 

opleidingsmogelijkheden 
• Geef teamleden de ruimte 

om in onderling contact te 
investeren 

Teamleden zijn tevreden met de scholingsmogelijkheden op het terrein van de verpleging en de verzorging. 
Wel willen de teamleden graag ook meer individuele opleidingsmogelijkheden en cursussen op het gebied van 
samenwerken en teamvorming. De teamleden zijn bereid hier ook zelf in te investeren. 
En verder ook graag, dat bijscholingen in kleine behapbare stukjes worden opgedeeld. Dan worden ze 
gemakkelijker om te volgen. 
 
Teamleden vinden dat ze een fijn team hebben, waar veel dingen bespreekbaar zijn. 
 
Teamleden vinden ook, dat ze door de drukte en de psychische belasting weinig energie overhouden voor 
(zelfs leuke dingen) buiten het werk. 



 

  

organisatie  

Tips en aanbevelingen 
• Besteed aandacht aan 

vragen van het team en 
vooral: vertel wat er met de 
vragen gebeurt 

• Heroverweeg op een aantal 
gevallen de zelforganisatie 
op punten die het team niet 
kan beïnvloeden of waar de 
stuurinformatie tekort schiet 

De meeste opmerkingen worden gemaakt over de organisatie en met name over de besluitvorming. De 
belangrijkste factor hierin is, dat men zich onvoldoende gehoord en gezien voelt. 
Dat geldt vooral voor de suggesties die men doet en gedaan heeft, maar ook dat als je iets zegt, dat dat 
dan meestal niet opgepikt wordt. Het zou zelfs al helpen, als iemand ze, ook als er niets met het punt 
gedaan kan worden, dit zou terugmelden. Een negatief besluit geeft ook duidelijkheid. 
 
Men vindt de ingeslagen weg van zelforganisatie zinvol, en de mogelijkheid om samen te beslissen 
prettig, maar alleen voor wat betreft de dingen waar men echt iets aan kan doen, zoals roostering. Voor 
de rest wordt het beleefd als:”leuk dat we er verantwoordelijk voor zijn, maar we kunnen er niks mee”.  
 
In een aantal gevallen lijkt zelforganisatie remmend voor werkelijk contact, omdat er te veel tijd moet 
worden besteed aan organisatietaken die volgens het team te weinig opleveren. Genoemd worden 
budgetbeheer voor zaken die te weinig door het team te beïnvloeden zijn of waar de stuurinformatie 
tekort schiet. Zelforganisatie heeft in dit team geen context: waar begint je verantwoordelijkheid en waar 
eindigt die? Wat is de richting die we op willen? 
 
Andere opvallende zaken die volgens het team al meerdere malen zijn aangekaart: 

• De plaats van hun afdeling (van boven liefst naar beneden in het gebouw)  
• Een andere vorm van voedingsverzorging, eten bereiden en delen en maaltijden bestellen  

 



 

  

en nu?  

Wat ons het meeste opviel 
• De basale behoefte om 

contact te hebben en 
gehoord te worden 

• Het gevoel van in de steek 
gelaten te worden 

• De behoefte aan 
gezamenlijkheid 

Gedurende het gesprek veranderde voor ons gevoel de vraagstelling. Als we naar de medewerkers luisteren, 
was eigenlijk de vraagstelling: “Wat heb je nodig om dit werk te blijven volhouden?” 
 
Ook blijft ons de opmerking bij: “Wat fijn om zo met elkaar in gesprek te gaan: dat doen we eigenlijk nooit!” 
 
Wij zien een duidelijke beweging van ik naar wij. Van individuele belangen naar het besef dat je er als team 
alleen maar komt in gezamenlijkheid. 

Belangrijke vervolgacties 
Wij stellen de volgende vervolgacties voor op basis van de gesprekken die we hebben gehad. De definitieve acties 
kunnen pas worden vormgegeven conform de uitgangspunten van dit rapport: eerst met elkaar bespreken, dan 
acties plannen. 
In volgorde van belangrijkheid:  

• Meer overlegmomenten hebben die aandacht besteden aan wat je nodig hebt om je werk goed te doen: 
luister naar je medewerkers! Ga het goede gesprek aan en geef medewerkers de ruimte om met elkaar het 
goede gesprek aan te gaan onder begeleiding 

• Herijken van de context en de bedoeling van de zelfsturing: help teams te werken aan het werkelijk 
vormgeven van hun eigen besturing. Zo geef je inhoud aan de gezamenlijkheid. 

• Geef teams de mogelijkheid om in zichzelf te investeren  
Bespreek dit rapport op de volgende manier: dan komen er nog meer goede ideeën vanuit het team 

 
 

concept rapport nabespreking 
met team

nabespreken 
met 

leidinggevenden 
en HR

verwerken 
ideeen 

rapprtage op 
hoofdlijnen  aan 

ACTIZ

eventueel hulp 
bij 

implementatie
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“Het is bij ons op de afdeling of je 5 dagen per week een 
schoolreisje begeleidt. Telkens zijn we bezig met tellen, 
onthouden, ritselen en regelen. ‘s Avonds in bed lig ik nog te 
denken: heb ik niks vergeten, heb ik niemand overgeslagen, 
heb ik alles wel gezien?” 
 

 
 
“Ik heb wel eens vanaf mijn vakantieadres mijn laatste 
vervangingen en roosters geregeld. Zo verantwoordelijk voel ik 
me!” 


