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vooraf 

Dit rapport is in opdracht van Surplus 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 Surplus 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 team Westerwiek in twee delen op 13 juli en op 23 september 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 een interpretatie zijn we dicht bij woorden van medewerkers gebleven.  

 

Wij doen in dit rapport een aantal concrete aanbevelingen, waar we samen met Surplus 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 Westerwiek is een positief ingesteld team, waar in openheid zaken met elkaar gedeeld worden.  
Het team houdt elkaar vast en steunt elkaar in crisissituaties.  
Men is tevreden over de organisatie, met name hoe deze reageert bij ondersteuningsvragen vanuit het 
team. Het team houdt elkaar vast en probeert om samen het werk zo goed mogelijk te doen. De focus 
van de mensen ligt op team Westerwiek. Dat is de basis van waaruit de teamleden een volgende stap 
willen maken.  
 
Wat heel plezierig was om te merken was dat het eerste gesprek wat betreft thema’s, sfeer en inhoud 
nauwelijks verschilde van het tweede. Natuurlijk waren er andere mensen, werden er andere voorbeelden 
gebruikt en waren er andere deelonderwerpen. Wat hetzelfde was, waren de grote thema’s de sfeer in 
het gesprek en de houding naar de organisatie. Dat steunt ons in de methode en in de waarde daarvan.  

Wat wij zien in relatie met de strategische 
visie van Surplus 
 

gezien worden ! 
een goede balans werk en privé ! 

normeren vanuit de inhoud 
 ! 

talenten kunnen ontplooien 
 ! 

oprechte en persoonlijke  
betrokkenheid ! 

leefwereld bewoner centraal 
 ! 

samen werken in een klein team ! 

ruimte om oplossingen te zoeken  
en leren van fouten ! 

steun bieden ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Surplus om draait. 



 

  

team  

Tips en aanbevelingen 
• Stimuleer teamvorming, 
• Besteed aandacht aan het 

belang van flexibiliteit 
• Stimuleer een 

aanspreekcultuur: deze 
vraag komt in dit team 
van binnenuit. 

• Maak gebruik van de 
positieve sfeer in het 
team: hierdoor is het 
mogelijk om veel 
gewenste veranderingen 
te bereiken. 

Team Westerwiek hebben we leren kennen als een enthousiast team, waar wij ons welkom voelden. We 
hadden het idee dat alles gezegd kon worden en dat medewerkers dat ook graag wilden. De medewerkers 
zijn voorzichtig positief over het management en voelen zich gesteund door de organisatie als er écht wat 
is. Wij zien dat het team klaar is voor een volgende stap in hun ontwikkeling. 
 
Het zou volgens het team gewenst zijn, als er meer wisseling in en tussen teams zou zijn. “Je ziet dan nog 
eens andere mensen en kunt dan weer op een andere manier van elkaar leren”. Ook de taakverdeling zou 
dan eens op een andere manier bekeken kunnen worden. Moet iedereen alles doen? Maar ook: waarom 
komt het begeleiden van stagiaires op weinig mensen neer? Ook hier kun je van leren. 
Men wil ook graag een betere verdeling van woonbegeleiders en Verzorgenden IG. 
 
De medewerkers zijn tevreden over de sfeer en de openheid in het team. In de COVID crisis heeft men 
steun gevoeld van elkaar en van de organisatie. Het gevoel leeft in dit team dat je er nooit alleen voor 
staat. Dit merken wij ook als gespreksbegeleiders. Wel zou men nog meer openheid onderling willen zien. 
Dit vereist ook elkaar aanspreken. Dit lukt volgens te medewerkers nu nog niet altijd. Wij zien dat in heel 
goed samenwerkende teams feedback meestal goed lukt, maar dat feedback op een dieper niveau of over 
moeilijke onderwerpen opeens een stuk moeilijker is. 
 
We zien dat de medewerkers allemaal in dezelfde levensfase zitten. Dat betekent een minder gejaagde 
opstelling en grotere flexibiliteit in werkuren en werkzaamheden. 
De medewerkers zien zelf ook een duidelijk verschil in flexibiliteit van medewerkers. In een van de groepen 
wordt gesproken of er op dat gebied voldoende rekening met elkaar wordt gehouden. Wat voor de een 
aan flexibiliteit mogelijk is, kan de ander niet waarmaken. Is daar een open dialoog over mogelijk? 
Betekent een warme cultuur in de groep soms ook dat er over verschillen onvoldoende gepraat (kan) 
worden? En is er voldoende ruimte voor van de meerderheid afwijkende meningen? 
Men vraagt zich verder af, hoe met name beginnende medewerkers begeleid kunnen worden naar een 
meer flexibele opstelling. 
 
 



 

  

omgeving  

Tips en aanbevelingen 
• loop met medewerkers 

hun omgeving nog eens 
door en bepaal samen de 
verbeterpunten 

De omgeving van het team beperkt zich voor dit team binnen wat ze zelf kennen en kunnen (over) zien. 
Men is tevreden over de locatie, en met name over de transparantie van Westerwiek. Het kan er warm zijn 
door de glazen koepel maar de aanwezigheid van een atrium het als voordeel dat je elkaar kunt zien én 
horen. Dat versterkt het gevoel van contact en veiligheid. Je weet onmiddellijk wat elders in het pand 
speelt. 
Wel vinden ze de woonkamer wat groot en daardoor onoverzichtelijk.  
Ook zou men graag willen dat er samen gekeken wordt hoe de bewoners wat meet vrijheid kunnen krijgen, 
bijvoorbeeld door de buitentuin af te schermen. 
 
 



 

  

ik  

Tips en aanbevelingen 
• Geef teamleden de 

ruimte om in onderling 
contact te investeren 

De medewerkers zijn tevreden met de ontwikkel- en scholingsmogelijkheden. Ze zijn blij met het gevoel van 
openheid en steunen elkaar.  
Iedereen geeft aan, dat de sfeer in Westerwiek goed is en dat dit een positief effect heeft op het werkplezier 
en de samenwerking. Het is fijn om te kunnen werken met bekende collega’s die je begrijpen. Dit zien we ook 
terug in het teamgesprek. 
Temleden zijn tevreden over Surplus in de randvoorwaardelijke sfeer.  Het viel ons op, dat ze Surplus niet als 
het dichtste bij zien, maar vooral hun eigen team Westerwiek. “We werken bij Westerwiek”. 
 
Westerwiek is een team dat individuele verantwoordelijkheden neemt, zonder dat zelfsturing of zelforganisatie 
te noemen.  



 

  

organisatie  

Tips en aanbevelingen 
• Besteed aandacht aan 

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

• Werk goede bedoelingen 
en acties uit en zorg dat 
ze ook echt ingevoerd 
worden  

Team Westerwiek is in grote lijnen tevreden met hoe het nu gaat. Surplus als zorgorganisatie vindt men 
in het algemeen goed, maar men wil graag de mogelijkheid tot meer individuele activiteiten voor en 
met bewoners. Alles moet nu groepsgewijs. Wel zien ze kansen in betere planning en nog meer 
aandacht voor kwaliteit. Men is tevreden over de beschikbaarheid van hulpmiddelen en artikelen gericht 
op goede zorg. De teamleden vinden (meer) duidelijkheid over beleid, afspraken en dergelijke gewenst, 
hoewel het team hier geen echt grote tekortkomingen ziet.  
Een van de voorbeelden hiervan of iedereen in het team gevraagd kan worden om alle diensten te 
draaien. Men heeft ook in het team last van het feit, dat er bepaalde (soms jarenlang bestaande) 
verworven rechten zijn, waarover het moeilijk communiceren is. 
 
Men vindt het goed dat er in het team wel ruimte voor flexkrachten is, maar dat die niet altijd ingevuld 
behoeft te worden omdat het team de bezettingsproblemen als die er zijn goed zelf kan oplossen. Het 
team geeft aan dat men graag meer vaste krachten wil hebben waar je echt een band mee kunt 
opbouwen. Krapte in bezetting is een gespreksonderwerp, maar wordt door de teamleden vaak als een 
gegeven gezien, waar je samen mee om moet gaan.  
Ook geeft men aan, dat het vervangen van medewerkers sneller zou moeten gebeuren. Men wacht al 
lang op een Activiteitenbegeleider. Ook zou men graag meer EVV’ers willen hebben. 
 
In het team leeft een dubbel gevoel over stagiaires. Er is een bereidheid om ze op te leiden, maar mist 
een goed systeem van begeleiding en planning in de organisatie. Datzelfde geldt voor vrijwilligers. 
Men is erg positief over de mogelijkheid tot ondersteuning bij zorgproblemen. Met name de 
begeleiding in het omgaan met onbegrepen gedrag wordt erg gewaardeerd.  



 

  

en nu?  

Wat ons het meeste opviel 
• De openheid van het 

team 
• De manier van elkaar 

steunen en aanvullen 
• Dat leidt er soms toe, dat 

er in het team taboe 
onderwerpen zijn 

• Het gevoel van welkom 
zijn, waarvan wij denken 
dat dit ook voor 
medewerkers geldt 

Wij zien vanuit de gevoerde gesprekken geen duidelijke tekortkomingen. Eerder is er sprake van een groot 
aantal kleinere punten, waar het team zelf graag mee aan de gang wil. Ondersteuning vanuit de organisatie 
van buiten het team is daarbij essentieel. Op deze manier kan het team een aantal mooie verbeterslagen 
maken.  
Gedurende het gesprek bleek ons, dat een sterk punt van het team, namelijk het elkaar vasthouden, voor 
elkaar opkomen en de gevoeligheid voor een goede sfeer in sommige gevallen ook een nadeel kan zijn. 
Een zorgzame cultuur kan ook té zorgzaam worden waardoor innovatie en anders denken kan verminderen. 
Dat is een bekend fenomeen in teams met deze cultuur. 

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 aanspreken en feedback leren geven 
• Samen met de medewerkers kijken welke mogelijkheden er zijn om de bewoners meer vrijheid en aandacht 

te geven 
Bespreek dit rapport op de volgende manier: dan komen er nog meer goede ideeën  

 
 

concept rapport nabespreking 
met team

nabespreken 
met 

leidinggevenden 
en HR

verwerken 
ideeen 

rapprtage aan 
ACTIZ

hulp bij 
implementatie
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“We hebben niet alleen regels, maar ze wérken ook nog!” 
 
“We hebben goede specialisten bij onbegrepen gedrag, die 
ons goed helpen als we ze nodig hebben” 
 
“In de crisis hebben we écht aandacht aan elkaar kunnen 
geven” 
 
“We zijn  een heel hecht team!” 


