Zorg voor jaren
Als we oudere medewerkers vragen wat ze nodig hebben om langer en met plezier in het
azg te blijven werken, komen er zeer verschillende reacties en blijkt dat sterk individueel
bepaald te zijn. De ene medewerker hecht vooral aan gevarieerd en uitdagend werk. De
andere medewerker vindt het juist belangrijk om korter te kunnen werken. En weer een
ander vindt een parkeerplaats in de buurt van de werkplek juist erg belangrijk. Onze
conclusie is dan ook: mensen kunnen het beste zelf aangeven wat zij nodig hebben om langer door te werken.
Dat we langer moeten door werken, en niet meer kunnen uitgaan van stoppen rond het
60e jaar, wordt steeds meer mensen duidelijk. Om dat te kunnen realiseren, kunnen wij
niet volstaan met enkele standaardmaatregelen. Dé oudere medewerker bestaat namelijk
niet. Er zal veel creativiteit en flexibiliteit van zowel leidinggevenden als medewerkers
worden gevraagd om met elkaar mogelijkheden te bedenken. Dit zal vaak maatwerk zijn.
Het jaargesprek is een prima instrument om dat maatwerk te ontwikkelen. De thema’s
zijn b.v. werkinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, opleiding en
ontwikkeling.
Binnen het kader van flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen over deze onderwerpen
passende afspraken worden gemaakt. Nu al bieden de academische ziekenhuizen in de
cao door de jaarurensystematiek, cao à la Carte en de gedifferentieerde pre-pensioenregelingen hiervoor vele mogelijkheden. Opvallend is dat nog relatief weinig medewerkers
gebruik maken van de mogelijkheden die de cao biedt om bijvoorbeeld de lengte van de
werkweek te variëren en tijd te ruilen tegen geld of omgekeerd.
De komende jaren zullen we deze keuzemogelijkheden meer onder de aandacht brengen.
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Dit azg cahier ‘Zorg voor jaren’ laat zien op welke wijze leidinggevenden en medewerkers
inhoud en vorm geven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid. Maatwerk staat daarbij
voorop!
Drs. J. Hamel, voorzitter Raad van Bestuur

Zorg voor jaren
De toekomst vraagt dat
wij langer doorwerken
5]

Van de mensen die 55 jaar
en ouder zijn, werkt nog
maar 35 procent.
Ed Nijpels waarschuwt
en doet enkele aanbevelingen.

2–3

Leeftijdsbewust
personeelsbeleid: een
integrale aanpak
10]

Een kwestie van durf
21]

Anneke Dijkstra geeft leiding aan mensen die twee
keer zo oud zijn. Is dat
lastig?

Een leeftijdsopbouw die
binnen afzienbare termijn
voor problemen zou
zorgen. Eva Danchell,
manager Zorg en Bedrijfsvoering bij Neurochirurgie vertelt over het
Grijs, grijzer, grijst
7]
project Leeftijdsbewust
De ontwikkeling in leefPersoneelsbeleid.
tijdsopbouw van het azg 11] Professionele weerbaarheid – Addy de Jong,
tussen 1992 en 2002.
16 > Laboratorium en
trainer bij het OpleidingsApotheekmedewerkers
instituut, legt uit hoe je kan
22 > Medisch specialisten
leren stress op een gezon34 > Facilitaire medewerkers
de wijze te hanteren.
38 > Verpleegkundigen
Oudere artsen houden
Ik scheer iedereen
de afdeling draaiende
23]
Ondernemer van
over een kam
14]
Een dakpanconstructie als
je eigen loopbaan
8]
‘Ik kijk niet naar leeftijd.
een van de oplossingen
Een vijftal deelnemers van
Voor mij is iedereen
voor het dreigende tekort
de cursus ‘Met zin en plegelijk.’ Dat is de kern van
aan chirurgen die dienzier blijven werken’ aan
het personeelsbeleid dat
sten draaien? Professor
het woord.
Henna Holband hanteert.
Theo Wiggers houdt zijn
De kern? Neem het heft in
hart vast voor wat er
eigen handen. Word
Leren op latere leeftijd
gebeurt als chirurgen na
ondernemer van je eigen 18]
hun zestigste inderdaad
Gerben Bakker,
loopbaan. Lees ook de
geen diensten meer gaan
opleidingsconsulent bij
interviews met...
draaien.
13 > Frans Hindriks
24] Oudere artsen moeten
het Opleidingsinstituut,
17 > Fred den Haring
we respecteren – ‘We
over de cursus ‘Het
26 > Marja Okken
moeten beter gaan kijken
nieuwe leren’.
37 > Thea Stolten en
hoe oudere artsen hun
43 > Kees Minnis
carrière goed kunnen
Met mensen
afsluiten.’ Marja Felten,
bouwen aan iets
19]
plaatsvervangend hoofd
Professor Liesbeth de
van de dienst Arbo,
Vries is hoofd van de
Veiligheid en Milieu geeft
onderafdeling ‘Medische
een voorzet.
Oncologie’. Leidinggeven
is maar een van haar vele
taken. Is ze veranderd in
haar manier van leidinggeven?

Het is ook een kwestie
van anders benaderen
25]

Maatwerk. Harry
Meinders, voormalig
hoofd van het Operatiecentrum, pleit voor
maatwerk als het gaat
om leeftijdsbewust
personeelsbeleid.
De regelingen zijn er wel
maar er is nog weinig
draagvlak voor

En de winnaar is …
29]

Leeftijdsbewust personeelsbeleid. De Milieudienst van de gemeente
Groningen won er de
Cum L’Oude-prijs mee
van de Taskforce Ouderen
en Arbeid. Yvonne
Verhagen, hoofd p&o bij
de Milieudienst vertelt:
‘Het is vooral een kwestie
van een uitgebalanceerd
loopbaanbeleid’.
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27]

Addo Bastiaans, voorzitter van de werkgroep
50+, pleit voor meer aandacht van de leidinggevenden voor de ouder
wordende medewerker.
27] Afscheid nemen van je
werkend leven – Anne Bus
vertelt over de cursus
‘Pensioen in zicht’: een
echte aanrader.

Focus op wat mensen
wel kunnen
31]

Marja Felten, plaatsvervangend hoofd van de
dienst Arbo, Veiligheid en
Milieu en Cees Buys,
hoofd van de Facilitaire
Dienst aan het woord
over de problematiek bij
de Facilitaire Dienst.
Werkplezier is een
belangrijke bedrijfseconomische factor.
32] Met elkaar de schouders
eronder – Tineke van der
Molen over het
Molenproject: ‘Ik bouw de
druk op mensen langzaam
op’.
Breng mensen
in beweging
35]

Leeftijdsbewust personeelsbeleid? Emmy van
Es, manager Zorg en
Bedrijfsvoering van de
afdeling Orthopedie.
‘Houd medewerkers zo
lang mogelijk fris.’

Ouder worden gaat
met de jaren
39]

Wat gebeurt er eigenlijk
met een mens als hij
ouder wordt? En wat
betekent dat voor je werkend leven?
Integraal en strategisch
personeelsbeleid als
antwoord op (bijna) alle
vragen
44]

Rond 1992 startte het azg
met integraal personeelsbeleid. Het beleid sluit
aan op de strategie van
het ziekenhuis. Een terugblik en een vooruitblik
van de directeur p&o,
Noor van Leeuwen-Seelt.

4–5

Ed Nijpels, voorzitter van de Taskforce Ouderen en Arbeid

De toekomst vraagt dat wij langer doorwerken
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Het is geen boodschap waar Nederland blij van
wordt maar Ed Nijpels, voorzitter van de Taskforce
Ouderen en Werk brengt hem met verve. We moeten met zijn allen langer blijven werken. Van de
mensen die 55 jaar en ouder zijn, werkt nog maar 35
procent. Dat kunnen we straks niet meer opbrengen.
Ed Nijpels is commissaris van de Koningin van de
provincie Friesland. Daarnaast is hij onder meer lid
van de Raad van Toezicht van het azg. ‘Het azg is
van groot belang voor het Noorden. Dus als ik kan
bijdragen doe ik dat graag.’ Ditmaal niet als lid van
de Raad van Toezicht maar als voorzitter van de
Taskforce Ouderen en Werk.

Een initiatief van de regering. Op 21 juni 2001 gaf
Willem Vermeend, toen minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, het startsein voor
de Taskforce Ouderen en Arbeid. De Taskforce
onderzoekt, adviseert en levert ideeën om oudere werknemers langer aan het werk houden,
ver deelneemt aan de samenleving. Natuurlijk
betaald en onbetaald. Voor gezonde effecten op
doen mensen die geen betaald werk hebben ook
bedrijfsleven, economie, samenleving en oudeprachtig vrijwilligerswerk maar het is heel iets
ren zelf. De Taskforce zelf rondt zijn werkzaamanders dan betaalde arbeid. En bovendien: we
heden af eind 2003. Dan is het werk natuurlijk
kunnen het straks niet meer betalen. Er zijn dan
niet af. Nijpels verwacht wel dat een aantal voorte weinig mensen en we hebben het geld niet.’
oordelen is weggewerkt en dat het onderwerp
hoog op de maatschappelijke agenda staat. Waar Toch is het principieel verkeerd
gaat het om? Nijpels: ‘Het idee dat iedereen met
De boodschap komt op een slecht moment.
55 of 57,5 jaar kan stoppen met werken, moeten
Nijpels realiseert zich dat. ‘De praktijk is nu dat
we loslaten. De toekomst vraagt dat wij langer
mensen er wel eerder uit moeten. Dat is ook de
doorwerken. Dat vergt drastische veranderingen.
makke: net nu we als Taskforce Ouderen en
In de eerste plaats in het denken, de mentaliteit.
Arbeid onze eindrapportage uitbrengen is de
Bij bedrijven. In de hoofden van werkgevers en
arbeidsmarkt erg slecht. Maar als de samenlewerknemers. Een sociaal, economisch en maatving nu dezelfde fout maakt als tien tot vijftien
schappelijk Deltaplan zou niet misstaan.’
jaar geleden is de ramp over een aantal jaren niet
te overzien.’ Maar moeten bij grootscheepse
Verantwoord sociaal beleid
reorganisaties de jongeren dan ontslagen worEen korte terugblik. Nijpels: ‘In de tijd dat we
den en de ouderen aan het werk blijven? Nijpels,
economisch in de lift zaten en de werkloosheid
resoluut, ‘Ja, last in first out is vaak een goed
hoog was hebben we massaal afscheid genomen
principe. En natuurlijk moet je goed kijken naar
van oudere medewerkers. Jongeren wilden deelde leeftijdsopbouw van je bedrijf. Het massaal
nemen aan het arbeidsproces en we konden het
ontslaan van ouderen komt deels voort uit
ons veroorloven. We hebben sowieso middels
onwetendheid. Maar het is ook de gemakkelijkde wao van heel veel mensen afscheid genoste weg. Het is nu eenmaal gemakkelijker om van
men. Niet uit dommigheid maar omdat we vonouderen afscheid te nemen dan van jongeren.
den dat het verantwoord sociaal beleid was. We
Toch is het principieel verkeerd. Op termijn blijf
hebben ons onvoldoende gerealiseerd dat er nu
je zitten met een heel onevenwichtige leeftijdseen vergrijzing optreedt. We hebben niet nageopbouw. Bedrijven die nu jong personeel hebdacht over wat het betekent voor de samenleben, krijgen straks een probleem: jongeren zijn
ving dat 36 procent van de mensen boven de 55
dan schaars. Overigens: over het algemeen is het
nog maar werkt. Ik vind dat niet goed voor de
niet een kwestie van mensen ontslaan maar van
samenleving. Betaalde arbeid, ook al is het maar
mensen aannemen.’
twee dagen per week, betekent toch dat je actie-

6–7

Hoe kun je de talenten van je mensen
werknemers een beroep moeten kunnen doen.
inzetten?
Die opperman moet het dus ook willen dat hij
In veel bedrijven moeten medewerkers zwaar
opgeleid wordt tot iets anders.’
werk verrichten. Zij zijn op hun 57e moe en versleten. Hoe lang houden zij het nog vol? Nijpels
Werkgevers en werknemers moeten er
was onder meer directeur van een grote Arbosamen mee aan de slag
dienst. Dat verloochent zich niet: ‘We praten
Al met al is er een lange weg te gaan. ‘Het
niet over aantasten van verworven rechten.
beroemde zwitserlevengevoel is er ingeramd.
Maar als bedrijven zo zijn ingericht dat mensen
Iedereen verwacht dat hij op zijn 55e of 58e van
zijn pensioen kan gaan genieten. Sterker: we
met 57 afgeschreven zijn, dan deugt er iets niet.
hebben onderzoek laten doen onder studenten.
Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van
Wat blijkt? De gemiddelde student denkt dat hij
het bedrijfsleven maar ook van de werknemers
op zijn 50e kan ophouden met werken! Ik ben
en de ondernemingsraad. Zij moeten daar ook
ervan overtuigd dat binnenkort alle regelingen
op letten. In arbeidsorganisaties moeten we
die het aantrekkelijk maken om eerder dan 65 te
goed kijken naar de belasting van mensen. Hoe
stoppen worden afgeschaft. Natuurlijk worden
lang kunnen ze het aan? Hoe kun je ervoor zorverworven rechten niet aangetast.
gen dat mensen rond hun 45e een keer van baan
veranderen. Kortom: hoe kun je als werkgever de
Ik vind trouwens ook dat de verplichting om op
talenten van je mensen die jaar in jaar uit werken
je 65e met pensioen te gaan moet worden afgeschaft. We spreken over de pensioengerechtigde
op een zodanige manier inzetten dat iemand dat
leeftijd. Beschouw het ook als een recht, niet als
tot zijn 65e blijft doen. Je kunt van een opperman in de bouw niet verwachten dat hij tot zijn
een plicht. En als werkgevers bang zijn dat oude65e blijft stenen sjouwen. Je moet er dus voor
ren minder productief zijn: dat is echt een wijd
e
zorgen dat er op zijn 50 ander werk voor hem is.
verbreid misverstand. Het ligt gewoon makkelijk
Of je moet het zo organiseren dat hij niet op zijn
in de mond.’ De bal ligt bij werkgevers en werk55e versleten is. Ik vind het überhaupt iets om je
nemers. Nijpels: ‘Werkgevers en werknemers
voor te schamen als werkgever dat we het werk
kunnen het alleen samen aanpakken. De overzo inrichten dat mensen op hun 55e versleten
heid kan met flankerend beleid ondersteunen.
zijn. Dat moeten we toch niet willen?’
En het is goed te bedenken dat algemene maatregelen onvoldoende zoden aan de dijk zetten.
Ook de werknemer moet zijn verantwoordelijkDe oplossingen liggen – zo laat het zich aanzienheid nemen. Nijpels: ‘Werknemers moeten zich
vooral in de relatie tussen werkgever en werknerealiseren dat de kans dat iemand zijn hele leven
mer. Vooral individueel maatwerk biedt resulhetzelfde beroep uitoefent steeds kleiner wordt.
taat. Werkgevers en werknemers moeten er
Dat je je voortdurend moet ontwikkelen, dat je
samen mee aan de slag.’
niet stil moet blijven staan. Ik vind dat we ook op

Vergrijzing versnelt
na 2010
Nederland groeit niet alleen
maar wordt ook steeds
ouder. Op dit moment is de
grijze druk 22 procent. Dit
betekent dat op elke honderd potentiële arbeidskrachten 22 65-plussers zijn.
Vijftig jaar geleden waren dit
er nog veertien. Kort na 2010
is een versnelling in de toename van het aantal ouderen
te verwachten. Vanaf dat jaar
bereiken de eerste babyboomers van de naoorlogse
geboortegeneratie de leeftijd
van 65 jaar.
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Vergrijzing is structureel
Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt. De
grijze druk zal dan 43 procent
zijn, bijna het dubbele van
nu! Na 2040 neemt de grijze
druk af omdat de naoorlogse
generatie dan is overleden.
De daling zal echter niet
sterk zijn. In de tweede helft
van deze eeuw zal de grijze
druk ruim 40 procent zijn.
De vergrijzing is dus structureel.

Grijs, grijzer, grijst
De leeftijdsopbouw in het AZG

azgcahiers 9

januari 2004 Zorg voor jaren

Het zal niemand verbazen:
het personeelsbestand van
het azg vergrijst. De
gemiddelde leeftijd stijgt
in tien jaar 37 jaar tot 41
jaar. De grafiek laat duidelijk zien dat in 1992 de jongeren tussen de 30 en 40
jaar sterk vertegenwoordigd zijn. In 2002 verschuift
het zwaartepunt naar de
leeftijdsgroep tussen de 40
en de 50 jaar.

40
35
30
25
20
15

percentag e

10

Drie leeftijdsgrenzen zijn
hierbij relevant: 45, 50 en
55 jaar.
Vanaf 45 jaar zijn loopbanen van azg’ers redelijk
gevestigd. Wie 45 jaar is en
in het azg werkt, verkast
niet zo snel meer. De
externe mobiliteit neemt
sterk af. Maken de medewerkers boven de 45 jaar in
1992 19% uit van het totale
aantal medewerkers, in
2002 is dat aandeel 38%.

5

Leeftijdsopbouw
0
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Een andere belangrijke
leeftijdsgrens is 50. Vaak is
dat de leeftijd waarop de
verminderde fysiologische
conditie het functioneren
zwaarder maakt. In 1992
was 8% 50 jaar of ouder, in
2002 is dat verdrievoudigd
tot 23%.

pleegkundige zorg. De
groep medewerkers van 55
en ouder is in tien jaar ruim
verdubbeld.

het azg slaagt er wonderwel in om medewerkers die
het naar de zin hebben, aan
zich te binden.

Langer en gezonder blijven
werken. Dat is een belangrijke doelstelling van het
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Uit de beschikbare
gegevens blijkt dat het azg
op de goede weg is.

Een ander opvallend punt
is dat de uitstroom in de
leeftijdsklassen van 50 tot
60 jaar tussen 1992 en 2002
sterk daalt en dat de uitstroom in de leeftijdsklasse
60-64 sterk toeneemt. In
de loop van de jaren werken steeds meer mensen
door tot hun 65e jaar (met
een ‘uitschieter’ naar
boven in 1997). Met andere
woorden: azg medewerkers halen in toenemende
mate hun vut, flo of pensioen.

Twee opvallende
tendensen
Opvallend is dat met name
voor 2002 de uitstroomratio tot ongeveer 40 jaar op
een niveau van rond de
tien procent blijft en daarna sterk daalt. Pas vanaf 60
jaar is er weer echt sprake
van uitstroom. Mensen
hebben klaarblijkelijk de
functie, rol en werkomgeving gevonden die bij hen
past. Met andere woorden:

Vanaf 55 jaar bestaat het
recht om gebruik te maken
van seniorenregelingen.
Medewerkers in de directe
zorg (zoals verpleging en
vergelijkbare functies) kunnen 20% met betaald verlof. Dit heeft effect op de
totale inzet van de ver-

Blijvend motiveren en
inspireren
Vanuit het perspectief van
duurzame inzetbaarheid
zijn deze tendensen zeer
positief: het azg is in staat
om de oudere medewerker
voldoende aan zich te binden. Vroegtijdige uitstroom is sterk terug
gedrongen. Dit gegeven
kan gevolgen hebben voor
keuzen die worden
gemaakt. De winst van
goed leeftijdsbewust personeelsbeleid of ouderenbeleid is niet meer te behalen in het aantal oudere
medewerkers maar in de
kwaliteit van hun functioneren. Het azg is erin
geslaagd medewerkers aan
zich te binden. De volgende uitdaging is duidelijk:
kan het ziekenhuis oudere
medewerkers ook blijvend
motiveren en inspireren?

Uitstroomratio1 azg medewerkers

Percentage medewerkers boven de 45 jaar
1992
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8
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0,00

0,11
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0,03

0,74

4,00

% medewerkers 55 jaar en ouder

4
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2002

0,11

0,15

0,13

0,11

0,09

0,05

0,02

0,03

0,02

0,39

4,00

totaal aantal azg medewerkers

4741

5143

7003

1 Het aantal uitgestroomde medewerkers gedeeld door de op 31 december nog aanwezige medewerkers

van die leeftijdsklasse

Met zin en plezier blijven werken

Van slachtoffer naar ondernemer van je eigen loopbaan
Ludy Meijer, Rense Rozeboom,
Maaike Drok, Greet Mager en
Willie Hofman namen in het voorjaar 2003 deel aan de allereerste uitvoering van de training ‘Met zin en
plezier blijven werken’. Samen met
zes andere azg’ers. van vijftig jaar
en ouder. Gemiddeld scoorde de
training een 8. Een aanrader dus.
Maar waarom precies?

8–9

Dat blijkt moeilijk onder woorden te
brengen. Maaike Drok, analist bij
afdeling Medische Microbiologie
probeerde het haar collega’s en
familie uit te leggen. ‘Ik vond het
een heel fijne cursus. Ik geniet er
nog elke dag van! Er was zo veel vertrouwen over en weer tijdens de
cursus. Maar het gekke is dat je
waarschijnlijk niet zo merkt dat ik
aan die cursus heb deelgenomen. En
ik kan het nauwelijks onder woorden brengen wat ik eraan gehad
heb.’ Collega Ludy Meijer valt haar
bij. ‘We kwamen echt stralend terug
van die cursus. Collega’s hebben dat
zeker gemerkt. Het is sowieso erg
leuk dat het azg aandacht heeft
voor oudere medewerkers. Zeker
met deze cursus en alles eromheen.
En persoonlijk kan ik goed merken
dat ik minder last heb van ergernissen in mijn dagelijks werk. Ik leerde
relativeren en mijn werkproblemen
heel bewust van me af te zetten.’

Actief vormgeven aan je eigen
loopbaan
De cursus is een onderdeel van het
project ‘Leeftijdsbewust personeelsbeleid’. Een van de doelen
daarvan is ‘het stimuleren van
medewerkers om actief en bewust
vorm te geven aan hun loopbaan,
zodanig dat tot hogere leeftijd
gezond en effectief gewerkt kan
worden.’ Een abstracte zin uit een
beleidsnota. Werd dit ook in praktijk gebracht? Voor Willie Hofman
zeker. ‘Bij de reorganisatie van de
Facilitaire Dienst werd mijn functie
opgeheven. Ik kreeg wel een andere
functie aangeboden maar die lag me
niet. Teleurgesteld dus. En voordat
ik het in de gaten had, zat ik in een
slachtofferrol. Toen kon ik aan de
slag bij de Servicelijn, als medewerker Backoffice. Op zich was dat een
heel nieuwe ervaring, veel computerwerk en telefonisch contact met
de klant. Maar ik bleef worstelen
met die reorganisatie. Ook deze
nieuwe functie lag me niet zo.
Tijdens de cursus heb ik geleerd om
heel bewust rust te vinden en vanuit
die rust na te denken over wat ik
zelf wil. En belangrijk: om dat te
bespreken met mijn leidinggevende.
Van slachtoffer naar ondernemer
van je eigen loopbaan. Met succes.
Mijn leidinggevende en ik hebben
onlangs gekeken naar de mogelijkheden voor een andere functie.
Binnenkort komt er nu een functieaanbod waar ik wel mee uit de voeten kan zodat ik met plezier kan blijven werken.’

De deelnemers aan de cursus zijn
vijftig jaar of ouder. Het is opvallend
dat veel van hen zich in een kritische fase van hun loopbaan bevinden. Rense Rozeboom is zich al een
tijdlang aan het oriënteren op iets
anders met zijn loopbaan. ‘Ik wist
voorafgaand aan de cursus al dat ik
mijn loopbaan een andere wending
wil geven. In korte tijd heeft de cursus mij geholpen nog eens op een rij
te zetten wat me daarin bezielt en
waarom ik bepaalde keuzes heb
gemaakt. De cursus heeft me weliswaar geen nieuwe inzichten opgeleverd maar heeft me wel enorm
gesteund.’ Ludy Meijer herkent dat:
‘Ik ga nu het deelcertificaat
Immunologie/Virologie behalen.
Dan kan ik de komende jaren een
nieuwe functie aan. De cursus heeft
me daarin erg gesterkt.’ Ook Greet
Mager oriënteert zich op een nieuwe carrièrestap. Ze heeft nekklachten en heeft daar last van in haar
werk als verpleegkundige in de verloskamers. ‘Je wordt gedwongen
door je lichamelijke situatie om concrete stappen te zetten. Wat wil je
verder met je loopbaan, wat wil je
gaan doen? Voor mij is dat een geleidelijk proces. Deze cursus hielp me
daarbij.’
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Ondernemer van je eigen loopbaan

Meer mentale en fysieke energie
Een belangrijk doel van de cursus
was ook om deelnemers ervan
bewust te maken hoe zij meer motivatie voor hun werk uit zichzelf kunnen halen. Greet Mager: ‘Je schrikt
er soms van met hoeveel moeite
sommige oudere collega’s aan het
werk blijven. Hoelang moet jij nog,
vragen ze dan. Wat moet dat een
energie kosten.’ Zelf kocht zij naar
aanleiding van de cursus een boekje
over Tacoyo. Tijdens de cursus
oefenden deelnemers daar mee.
Tacoyo staat voor ‘Training
Ademhaling Conditie Yoga en
Omgaan met stress’. Het is een
combinatie van fitness en yoga.
Tacoyo helpt mensen om meer
mentale en fysieke energie te krijgen en zich te ontspannen. Een eyeopener voor de deelnemers. Stuk
voor stuk pleiten ze voor trainingen
Tacoyo in het fitnesscentrum van
het azg. ‘Maar dan wel op tijden
dat ook een verpleegkundige die
late dienst of nachtdienst heeft ook
kan deelnemen.’ verzucht Greet
Mager.

De rol van de leidinggevende komt
naar voren. Een aantal deelnemers
vond het erg jammer dat de leidinggevende hen niet attendeerde op de
cursus. Zij moesten daar zelf achteraan. Maaike Drok zag de aankondiging op zaterdag in de Polsslag. ‘Ik
dacht meteen, dat is iets voor mij!’
Zij attendeerde die maandag direct
haar collega. Maar weinig deelnemers kregen de tip van hun leidinggevende. Ook in de nazorg laten leidinggevenden nog wel eens een
steekje vallen. De afstand tussen de
leidinggevende en de medewerker
is (vaak letterlijk!) zo groot dat de
leidinggevende niet eens in de gelegenheid lijkt te zijn om na afloop
even langs te lopen om wat na te
praten. Dat is jammer: je wilt nu
eenmaal graag vertellen over wat je
in zo’n cursus mee hebt gemaakt en
wat je eraan over houdt.

Een echte aanrader
Alle deelnemers zijn het erover
eens: de cursus is een echte aanrader. Willie Hofman: ‘Het is zo
belangrijk dat je met plezier blijft
werken. Het ziekenhuis biedt iedereen die met pensioen gaat een cursus ‘Pensioen in zicht’. Dat is
natuurlijk hartstikke goed maar die
laatste drie, vier jaar voor je pensioen kunnen erg lang duren. Hoe
vaak hoor je niet: ‘Hoe lang moet jij
nog?’ Nou, ik hoef nog niet achter
de geraniums. Volgens mij kunnen
die laatste jaren juist erg leuk zijn.
Deze cursus helpt je om daar zelf
sturing aan te geven.’

Eva Danchell, manager Zorg en Bedrijfsvoering Neurochirurgie

leeftijdsbewust personeelsbeleid: een integrale aanpak

Maatwerk is nodig
Leeftijdsbewust personeelsbeleid is personeelsbeleid waarin je rekening houdt met de leeftijd van je
medewerkers, van het team. ‘Oudere medewerkers
hebben niet geleerd over hun werk te praten met
collega’s. Natuurlijk, in een functioneringsgesprek of
in een jaargesprek maar niet als collega’s onder
elkaar. Men kreeg dus heel weinig feedback.’

10 – 11

Die gevoelens zijn natuurlijk reëel
‘Weinig feedback en bovendien weinig verloop.
Het was als in je familie: zaken van lang geleden
blijven hangen. En je accepteert van je familie nu
eenmaal bepaalde trekjes en gewoontes.’ Aan
het woord is Eva Danchell, manger Zorg en
Bedrijfsvoering van de afdeling Neurochirurgie.
‘Door de vele veranderingen rond het verpleegkundig beroep en de reorganisaties van de afgelopen jaren was er een soort murwheid ontstaan. Men was niet gewend om al deze veranderingen te zien binnen een natuurlijke ontwikkeling. Alsof we ooit klaar zijn.’ Die murwheid
keert zich op een gegeven moment tegen het
team. Danchell: ‘Er was een hoog ziekteverzuim
en ik merkte toen ik hier kwam een soort defensief gedrag. Er was veel ongerichte negatieve
energie. En dan is het prettig als je van buiten
komt. Want die gevoelens zijn natuurlijk reëel.’
Tegelijkertijd had de afdeling Neurochirurgie een
hardnekkig formatieprobleem. ‘Het ziekteverzuim was hoog en bovendien zagen we dat we
over niet al te lange tijd door de leeftijdsopbouw
ernstig in de problemen zouden komen. We
hadden geen formatieve ruimte om maatwerk te
leveren in het leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Mede als gevolg van dat ziekteverzuim. We
zochten dus naar een integrale aanpak om deze
complexe problematiek aan te pakken.’
Het Arboconvenant
De afdeling meldde zich aan voor een pilot in het
kader van het Arboconvenant. Het
Arboconvenant is een overeenkomst tussen de
academische ziekenhuizen, de ministeries van
Volksgezondheid en Sociale Zaken en de werkgevers over het terugdringen van het ziekteverzuim en de instroom in de wao. Een belangrijk
aandachtspunt daarbij is het ziekteverzuim als
gevolg van de psychische belasting.
Medewerkers in de directe patiëntenzorg in een

academisch ziekenhuis hebben te maken met
een grote psychische belasting. Wanneer binnen
een team daar niet goed mee wordt omgesprongen kan dat leiden tot psychische klachten bij
medewerkers en vervolgens tot ziekteverzuim.
In het kader van het Arboconvenant was een
training ‘Professionele weerbaarheid’ ontwikkeld. Addy de Jong van het Opleidingsinstituut
van het azg verzorgt deze trainingen.

Voorafgaand aan de training kreeg iedereen een
persoonlijke vragenlijst. Op grond van de resultaten uit dat onderzoek kon de dienst Arbo,
Veiligheid en Milieu (av&m) opmaken of een
medewerker in de gevarenzone zit.
Medewerkers voor wie dat gold, kregen een
brief waarin ze uitgenodigd werden contact op
te nemen met av&m zodat in een persoonlijk
gesprek bekeken kon worden of de medewerker
inderdaad risico liep ziek te worden van de psychische belasting. Tenslotte hield av&m een
diepte-interview met de groep 45+ers en enkele
jongeren. Waar lopen de ouderen tegenaan?
Wat hebben ze nodig om gezond en met plezier
aan het werk te blijven? De resultaten van dit
gesprek werden gebruikt bij de cao-besprekingen die toen liepen en bij het ontwikkelen van
lange termijn beleid voor de afdeling. Een van de
belangrijkste resultaten werd al tijdens het
groepsgesprek geboekt: er ontstond een werkelijke dialoog tussen de oudere en de jongere
medewerkers.
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Dingen worden vaak niet uitgesproken
Al deze resultaten zijn vervat in een analyse voor
het bestuur van de afdeling en voor de medewerkers. Eva Danchell over deze gesprekken:
‘We vroegen medewerkers of zij zich herkenden.
En welke keuzes we als dagelijks bestuur zouden
moeten maken. Een van de maatregelen die we
op grond hiervan hebben genomen is het invoeren van een feedbackgesprek met iedereen.
Twee keer per jaar houden we zo’n gesprek. Uit
de analyse en uit de training kwam naar voren
dat dingen vaak niet worden uitgesproken. Maar
ook dat medewerkers het gevoel hadden dat
zaken die goed liepen niet werden opgemerkt.
Deze gesprekken zijn ook een vorm van aandacht. We lichten bepaalde positieve en soms
ook minder positieve kanten van iemands functioneren eruit. Mensen merken: je wordt gezien!
Je krijgt waardering, je krijgt ontwikkelpunten

aangereikt. Ouderen waren dat niet gewend. Als
je tien jaar werkervaring had, was je een senior
en stond je werk niet meer ter discussie. We
hebben nu een klimaat gecreëerd waar het functioneren van iedereen, dus ook van de ouderen,
aan de orde komt. En dat werkt. De gesprekken
helpen ook mensen over een drempel om eens
goed naar zichzelf te kijken. Dat werk verfrissend.’
Behalve de psychische belasting speelt de fysieke belasting natuurlijk ook een belangrijke rol bij
de preventie van ziekteverzuim. In het najaar van
2003 gaat de afdeling daarmee aan de slag.

Professionele
weerbaarheid

Dat gebeurt mij niet!
De training werd in 2002 verzorgd voor de verpleegkundige medewerkers van
Addy de Jong is trainer bij
Neurochirurgie. Wat leer je
het Opleidingsinstituut van
nu op zo’n training pw? ‘Je
het azg. Zij vertelt over de
leert stress bij jezelf en bij
training ‘Professionele
anderen herkennen. Je leert
Weerbaarheid (pw)’. ‘In het
iets over gezonde en ongeArboconvenant spraken de
zonde stress en hoe je ermee
academische ziekenhuizen
om kunt gaan. En je leert hoe
met de bonden en de overje stress kunt voorkomen.
heid af, om een preventieVerpleegkundigen die al heel
programma te ontwikkelen
lang in het vak zitten (veertiop het gebied van onder
gers en vijftigers) hebben
andere fysieke en psychische
vaak door schade en schande Een goede stresshantering
belasting. Daarmee willen de
veel geleerd over zichzelf en
Hoe kun je nu stress het best
ziekenhuizen het ziekteverover hoe zij omgaan met
hanteren? ‘Stap een is het
zuim verminderen. De traistress. Soms zijn ze een tijdherkennen en erkennen van
ning pw is in dat kader ontlang ziek geweest als gevolg
werkstress. Stap twee is
wikkeld. De training richt
van hun werk. Door die ziekbewust worden van je
zich op preventie van werkte hebben ze geleerd hoe ze
gedachten tijdens je stressstress en burnout. En dan
moeilijke situaties beter kunbeleving. Hoe neem je stressvooral op chronische psychinen hanteren. Jongere collevolle situaties waar? Hoe
sche belasting bij medewerga’s die daarover horen, hebbeoordeel je de betreffende
kers in de directe patiëntenben zoiets van ‘Dat wil ik niet
situaties? Zijn die gedachten
zorg. Bij de afdeling
meemaken!’. Maar vaak ook
stressverhogend? Zo ja, dan
Neurochirurgie loopt een
een gevoel van ‘dat gebeurt
wordt het belangrijk om deze
project leeftijdbewust persomij niet’. Zo’n reactie is kenbewust om te zetten in
neelsbeleid. Het behouden
merkend voor mensen die
gedachten die je ondersteuvan het arbeidsplezier en
pas in het vak zitten en nog
nen om daarmee je stressbevitaliteit is in dat project erg
‘nergens last’ van hebben. De
leving verlagen. Zo ben je
belangrijk. En daar gaat het
training pw is gericht op het
beter in staat om tot een
nu net om bij deze training.’
vóórkomen dat men hiervan
goede stresshantering te
last gaat krijgen.’
komen. Deze elementen spe-

len ook een belangrijke rol
bij lastige, stressverhogende
communicatiestijlen. De training besteedt ook aandacht
aan het oppakken van stressverlagende communicatiestijlen. Zoals bij veel vaardigheden geldt ook bij goede
stresshantering: oefening
baart kunst. Het komt je niet
aanwaaien.
Het derde en misschien wel
het belangrijkste onderdeel
in de training pw is het richten van de aandacht op de
vraag waar men energie van
krijgt. Omdat goede energie
de belangrijkste buffer vormt
tegen werkstressoren én het

Formatie
afzienbare tijd vier medewerkers tegelijkertijd
Het succes van deze maatregelen staat of valt
met leeftijdsontslag. Daar moeten we nu dus
met de beschikbaarheid van formatie. Samen
voor opleiden.
met Bureau Arbeidsvoorziening brengt Danchell
daarom in kaart wat de gevolgen van de leeftijds- Het ziekteverzuim brengen we omlaag
opbouw zijn over tien jaar. ‘Als je bedenkt dat we
En nu? We beschikken nu over een totaalbeeld.
op dit moment zo’n halve formatieplaats kwijt
We hebben de leeftijdsopbouw doorgerekend
zijn aan de uren die mensen extra vrij hebben
en we weten wat er op ons af komt. Het ziektedoor hun leeftijd. Die formatie heb ik niet.’
verzuim brengen we omlaag door de psychische
en fysieke belasting hanteerbaar te maken. We
Maar ook de gegevens die av&m heeft over wat
blazen de onderlinge feedback nieuw leven in en
medewerkers wel en niet meer kunnen, zijn
de sfeer in het team is wat meer naar buiten
nodig om ook op de langere termijn een goed
gericht. We kunnen nu richting de Raad van
formatieplaatje te creëren. ‘Om de beschikbare
Bestuur een goed en betrouwbaar formatieplan
formatie ook goed te kunnen benutten moeten
voorleggen waar we op de korte en op de langeer medewerkers vanuit de ic naar de verpleegafre termijn maatwerk kunnen leveren in het perdeling. De ic is voor veel verpleegkundigen een
soneelsbeleid.’
soort eindfunctie. Daardoor ontstaat daar een
vrij onevenwichtige leeftijdsopbouw Dat zorgt
op termijn voor problemen. Zo gaan binnen

12 – 13

gebied is dat de medewerker
motiveert. En goede motivatie geeft weer goede energie
en daarmee sluit de cirkel
zich.
Dat geeft een gevoel van autonomie
Mensen ontlenen hun werkplezier aan een aantal zaken.
Belangrijke bronnen zijn
autonomie, collegialiteit, het
gevoel als team er samen
voor te staan (een vorm van
sociale steun), goede communicatie, goed contact met
de leidinggevende, ontplooiing. Bij verpleegkundigen die
al heel lang in het vak zitten,
zie je dat de grens op het
gebied van ontplooiing in het
werk vaak is bereikt. Men
kent het werk door en door,
beschikt over veel ervaring
en nieuwe uitdagingen zijn
daarnaast beperkt. Terwijl
uitdagingen juist zo belangrijk zijn om je scherp te houden en je motiveren in je
werk. Wanneer je de grens
van ontplooiing op je huidige
afdeling hebt bereikt, wordt
het belangrijk om na te gaan
of je überhaupt nog een
andere uitdaging wilt of dat
je de huidige situatie kunt

accepteren zoals die is.
legt uit: ‘Stress veroorzaakt
Wanneer dit laatste het geval
de aanmaak van bepaalde
is, dan wordt het belangrijk
stoffen in je lichaam die je op
om na te gaan op welke
scherp zetten. Deze stoffen
andere gebieden je buiten
hebben we nodig om adehet werk je verder kunt ontquaat te kunnen handelen. In
plooien. Als dat tenminste
de oertijd moest je daadwerbelangrijk voor je is. Het
kelijk vechten of vluchten.
punt waarbij het hierom gaat
Deze fight-flightreactie was
is, dat je een keuze maakt.
van het grootste belang om
Dan houd je het stuur in
te overleven. Dit is nu nog
eigen handen in plaats van
steeds het geval in situaties
dat de situatie je overkomt.
waarin we fysiek worden
En dat geeft een gevoel van
bedreigd. Tijdens het vechautonomie. Ik leg altijd uit
ten en vluchten worden de
dat je moet zoeken naar een
stressstoffen afgebouwd
goede balans in wat je motidoor de spierarbeid die dan
veert. Zo voorkom je een
wordt verricht.
negatieve spiraal. Dat levert
niets op.’
Ik ga lekker op de bank liggen
In onze moderne tijd blijft
Het laatste element van de
het afbouwen van de stresstraining pw is het uitvinden
stoffen grotendeels achterwat een goede ontspanning
wege omdat de meeste
voor jezelf is en daarvan
stress wordt veroorzaakt
bewust gebruik te maken.
door mentale belasting. En
Iets dat ook geldt voor een
daarbij komen diezelfde
bewegingssport. Hierbij is
stressstoffen vrij. Bij mentale
het heel belangrijk dat je dan
belasting kunnen we echter
vooral iets doet wat je leuk
maar beter niet fysiek gaan
vindt. Want anders wordt de
vechten of vluchten (fightbewegingsport een nieuwe
flight reactie). Daardoor
bron van stress. Terwijl het
raken we bij mentale
juist een heel belangrijk
belasting de stressstoffen
middel is om stressstoffen af
niet kwijt. Hier moeten we
te bouwen. Addy de Jong
dus zelf voor gaan zorgen

door op een ander tijdstip
een effectieve bewegingssport te gaan doen. Je ziet
veel dat oudere medewerkers de neiging hebben om
minder te gaan sporten
omdat het inspanning kost
(overigens komt dit ook bij
jongere collega’s voor). Men
denkt dan ‘De hele dag loop
ik al op m’n werk, het zit me
wel goed.. Ik ga lekker op de
bank liggen.’ Maar meestal
komt men die avond niet
meer van de bank af. Of je na
zo’n avond energie hebt
opgedaan is maar de vraag.
Meestal blijkt het tegenovergestelde het geval. Wanneer
men regelmatig een paar
keer per week een bewegingssport doet waarin men
vooral plezier heeft, dan
bouwt men de stressstoffen
van die week alsnog goed af,
voelt men zich fitter en heeft
men meer energie.’

Ondernemer van je eigen loopbaan
Frans Hindriks, coördinator rgw-programma

Mensen kunnen zoveel meer
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Een bordje in de boekenkast van
Frans Hindriks, voormalig hoofd van
het Laboratoriumcentrum en nu
coördinator van het rgw-programma van het azg. Er staat op: Het
goede nieuws is: het kan wel. Een
spreuk die Hindriks op het lijf
geschreven lijkt.
‘Een jaar of tien geleden volgde ik
een cursus bij Daniël Ofman. Mede
door hem leerde ik om als leidinggevende de mens centraal te stellen.
Dat raakt mij. Er groeide in mij een
soort besef dat ik daar méér mee
wilde doen. Ik wilde directer met
mensen werken. Wat precies wist ik
niet. Ik ben toen eens gaan praten
met Noor van Leeuwen, directeur
p&o. Dat werd een relatief kort
gesprek. Toen ik even later buiten
stond, wist ik eigenlijk niet of ze
mijn vraag wel gehoord had.
En ondertussen bleef ik gewoon
doorwerken op het Laboratoriumcentrum. We hadden een paar
jaar later het vormen van het
Laboratoriumcentrum ongeveer
afgerond. Dingen werden een beetje
routine: voor de derde keer een
functiewaarderingsonderzoek en
druk, weinig tijd voor andere dingen, voor de derde keer zag ik hoe
iedereen zijn vertrouwde rol weer in
nam. En voor de derde keer hoorde
ik de bekende bezwaren. Het vernieuwende ontbrak. Achteraf
zeg ik: het liep stroever bij mij.

Bevrijding
Ruim twee jaar geleden reed ik op
een stille zondagavond alleen terug
naar huis, na een bezoek aan mijn
moeder in Oosterbeek. Ik dacht na
over de nieuwe werkweek. En eensklaps ging het door me heen: maar
Frans, jij hóeft toch niet meer te
werken. Ik ervoer dat als een bevrijding. Ik besloot me over te geven
aan de gebeurtenissen. Daar, in de
auto, nam ik mij voor om nog twee
jaar te werken en te zorgen voor
een opvolger en deze in te werken.
En dan zou ik stoppen met werken.
Kort daarop sprak ik daarover met
Bert Bruggeman (Raad van Bestuur).
Hij nam alle tijd. En zei toen: ‘Noor
zou jou graag willen spreken.’ Ze
had me dus indertijd wel degelijk
gehoord. En in één keer viel alles
samen. Vier jaar na ons gesprek
vroeg Noor van Leeuwen: ‘Zou jij
projectleider rgw willen worden?’
Twee weken later had de Raad van
Bestuur al een opvolger voor me
gevonden en kon ik aan de slag. Niks
moeilijk, moeilijk. Een verademing!
Dat kan kennelijk gebeuren als je de
gebeurtenissen laat gebeuren.

Er zijn zoveel dingen die je
wel kunt
Nee, dat is geen afwachtende houding. Beslist niet. Ik zie vaak dat
mensen alleen maar denken in wat
ze niet meer kunnen. Dat is een
negatieve grondhouding. Het gaat
er volgens mij om dat je eerst met je
hart accepteert dat de dingen gaan
zoals ze gaan en daarna met je
hoofd. Je wordt ouder en je kunt
misschien niet meer op volle kracht
mee. Accepteer dat. Er zijn zoveel
dingen je wél kunt. En als je je open
stelt voor de dingen waar je belangstelling voor hebt, komen die ook
op je af. Zoek naar de betekenis van
een nieuwe situatie voor jou. Kiezen
gaat dan als vanzelf.
Dat gebeurt als je in jezelf
investeert. Geef aandacht aan je
kwaliteiten. Wees er tijdig bij. En
natuurlijk, ook je leidinggevende is
daarbij belangrijk. Voor het azg
betekent dat volgens mij aandacht
geven aan de talenten van medewerkers. En veel minder denken in
de functies die er zijn. Dat zijn hokjes. Denk in kwaliteiten, in talenten.
Mensen kunnen vaak zo veel méér.

Henna Holband, sectiehoofd Laboratoriumcentrum

leeftijdsbewust personeelsbeleid? ik kijk naar de mensen zelf

Ik scheer iedereen over een kam
Henna Holband is sectiehoofd van de sector
Medische Microbiologie van het Laboratoriumcentrum van het azg. Voorafgaand aan het gesprek
heeft ze een overzicht gemaakt met de leeftijden
van de vijftig medewerkers. De leeftijdsopbouw vertoont een verrassend patroon: de groep twintigers is
duidelijk het grootst. Veertigers en vijftigers zijn
redelijk evenwichtig gespreid. Maar er zijn nauwelijks dertigers. Toch is leeftijdsbewust personeelsbeleid geen hot item.

14 – 15

Rust en duidelijkheid
Een crisis vóór de reorganisatie verklaart de leeftijdsopbouw: ‘Die rare piek van twintigers en de
dip in de dertigers komt doordat een paar jaar
geleden de sfeer erg slecht was. We waren gefuseerd met het streeklaboratorium en we hadden
gewoon veel problemen om de twee groepen op
één lijn te krijgen. Iedereen had zijn eigen werkwijze en vond dat de beste. Daar was een hoop
gedoe over. De sfeer was slecht, de werkdruk
‘Ik kijk niet naar iemands leeftijd. Voor mij is
was hoog en er was grote onzekerheid vanwege
iedereen gelijk.’ Dat is de kern van het persode reorganisatie. Mensen wisten niet waar ze
neelsbeleid dat Henna Holband hanteert. De
aan toe waren. Tussen 1997 en 2000 vertrokken
leeftijdsopbouw baart haar geen zorgen: ‘Nee, ze
er zeventien medewerkers! We groepeerden de
stoppen toch niet allemaal tegelijk. We weten
vertrekkers voor de afscheidsfeestjes. Als er
tegenwoordig ruim van te voren wie er weg gaat.
iemand zei dat hij een andere baan had, kon je
Jaarlijks leiden we vier stagiaires op. Daarvan kan
erop rekenen dat er drie anderen zouden volgen.
er meestal tenminste één hier een baan krijgen.
Het was echt erg. Zeker als je bedenkt dat wij
Het duurt een half jaar voordat iemand is ingemensen zes maanden moeten inwerken. En ook
werkt. Ik ben niet bang dat als er mensen weg
dan hebben ze nog geen tempo. We bleven dus
gaan, ik geen vervangers heb. Dat is in het verlemaar tot zes, zeven uur ’s avonds doorwerken.
den anders geweest.’
En dat breekt je op. We zaten in een neerwaartse spiraal en om te voorkomen dat er nog
De sectie Microbiologie van het
meer mensen zouden afhaken vanwege de onzeLaboratoriumcentrum is allerminst een routinekere eindtijden hebben we toen gezegd: om vijf
lab. ‘Op veel andere secties van het lc werkt
uur stoppen we, wat er ook gebeurt. Om een
men vooral met apparaten, wij werken anders.
uur of drie bekeek ik wat perse door moest en
Het is zittend werk, handwerk, denkwerk.
wat wel een nacht in de koelkast kon. Dat bracht
Complex werk. Bij iedere handeling moet je
rust en duidelijkheid. Laatst kwam er iemand
nadenken. Wij onderzoeken patiëntenmateriaal.
langs die in die periode was vertrokken. ‘Als je
Daaruit proberen wij bepaalde bacteriën, gisten
nog eens een vacature hebt? Ik wil graag weer
of schimmels te isoleren, te determineren en
terug, ik heb goede dingen gehoord.’ En trots:
een resistentiepatroon te bepalen.
‘Het is hier echt leuk geworden. De afgelopen
Daar hebben we nog geen apparaten voor. Je
twee jaar is er maar één medewerker weggegaan
moet het zelf doen. Het is veel denkwerk en
om verder te studeren.’
fysiek niet erg zwaar. Dus we kunnen lang door
gaan.’
Ik kijk niet naar leeftijd
Net als de meeste leidinggevenden ziet Henna
Holband dat sommige oudere medewerkers
moeite krijgen om gemotiveerd te blijven. Voor
haar is dat geen reden om voor deze groep specifiek een andere aanpak te kiezen. ‘Iedereen
krijgt de kans om cursussen te volgen.

januari 2004 Zorg voor jaren
azgcahiers 9

Bovendien: wij hebben behalve onze dagelijkse
werkzaamheden een groot aantal projecten
onder handen. Er is genoeg variatie. Parasitologie
bijvoorbeeld. Nu moeten we voor de parasitologie een beroep doen op het Streeklab. Een tiental medewerkers gaat eind oktober een opleiding
in parasitologie volgen. Als zij dat onder de knie
hebben, gaan zij zelf de overige medewerkers
inwerken. Dan kunnen we ook de parasitologie
in eigen huis doen. Bij het samenstellen van zo’n
groep kijk ik niet naar leeftijd. Wel naar de werklast en de interesse. Als je de leeftijd erin zou
betrekken, zouden de nieuwe mensen minder
kans op zo’n project hebben dan de oudere. En
ook de jonge medewerkers moet je kunnen
boeien.’
Iedereen profiteert van hun ervaring
‘Als ik merk dat mensen op hun tenen lopen, pas
ik de werkzaamheden aan. Je zet ze in de luwte.
Er werken hier twee vijftigplussers die het niet
meer kunnen opbrengen om alle veranderingen
bij te houden. Het is een dynamisch vak. Ieder
werkoverleg zijn er wel nieuwe dingen, nieuwe
afspraken, veranderingen. Als mensen dat niet
meer kunnen opbrengen, merk je dat. Je hoort

het van anderen of van henzelf, je praat eens.
Deze medewerkers maken nu de Standard
Operation Procedures. Dat zijn gestandaardiseerde voorschriften voor de bepalingen
die wij doen. Dat is erg veel werk maar wel
noodzakelijk voor het borgen van de kwaliteit.’
Werkt dat niet stigmatiserend? Holband is heel
stellig: ‘Absoluut niet. Iedereen profiteert van
hun ervaring. Zij weten precies hoe het er aan
toegaat in dit lab. Wat we aan testen doen. We
gebruiken hun kennis nu om goeie voorschriften
te maken. En die zijn weer nodig voor certificering van het lab. Mensen vinden het erg prettig.
Ze hoeven niet mee te draaien in de stress van
alledag. En bij de koffie zit iedereen door elkaar.
We denken niet in jong en oud. Ik scheer iedereen over een kam.’

Leeftijdsopbouw laboratorium en apotheek medewerkers
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De medewerkers van het
Laboratorium Centrum,
het Pathologisch
Laboratorium en de
Apotheek vormen een stabiele groep in het azg. In
totaal werken er meer dan
vierhonderd mensen. De
leeftijdsopbouw van deze
groep medewerkers is
sterk gestegen. De
leeftijdspiek die in 1992
tussen 35 en 39 lag is in tien
jaar verschoven naar 45 tot
49.
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Het aandeel van de medewerkers boven de 45 is zeer
vergelijkbaar met dat bij de
groep verpleegkundigen,
met name in het jaar 2002.
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Leeftijdsopbouw laboratorium en apotheek medewerkers
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De uitstroomratio voor
analytisch personeel wijkt
enigszins af van de andere
onderzochte beroepsgroepen. Al vanaf het 35e jaar
heeft de gemiddelde analist zich gevestigd in het
azg. Ook het patroon
daarna is omgekeerd aan
dat van de verpleegkundigen. In 1992 was de uitstroom boven de 45 jaar
nihil, in 2002 laten de uitstroomcijfers pieken zien
bij de 50+ medewerkers.
Hier is een kantekening op
zijn plaats. De cijfers van
bijvoorbeeld 1992 geven
alleen aan dat in dat jaar
geen mensen ouder dan 45
met ontslag gingen. Het
jaar erna of ervoor kan dat
anders zijn geweest. Door
het relatief geringe aantal
mensen per leeftijdsklasse
kan het ene peiljaar sterk
afwijken van andere jaren.
De analyses moeten daarom als indicaties van
trends worden beschouwd.

Percentage analytisch personeel boven de 45 jaar
1992

1997

2002

% analytisch personeel 45 jaar en ouder

14

24

37

% analytisch personeel 50 jaar en ouder

7

10

17

% analytisch personeel 55 jaar en ouder

2

4

5

totaal aantal analytisch personeel in azg

244

308

421
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Ondernemer van je eigen loopbaan
Fred den Haring, senior stafmedewerker Facilitaire Dienstverlening

Ik geloof niet dat mensen zoveel invloed hebben
op hun loopbaan

azgcahiers 9
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Machinist bij de Marine, verkoper
van diepladers en containers, instellingswerker bij de Van Mesdagkliniek, medisch maatschappelijk
werker in een verpleeghuis, bedrijfsmaatschappelijk werker, projectleider nieuwbouw Patiëntenkeuken,
hoofd Planning en Programmering
en nu senior stafmedewerker
Facilitaire Dienstverlening. Een
indrukwekkende lijst.
Je leert in de spiegel kijken
Fred den Haring ‘emigreerde’ in
1968 van Utrecht naar Groningen. ‘
Ik had toen al enkele jaren in technische functies gewerkt. Op zee en als
verkoper. In Groningen zocht ik
opnieuw werk. Ik las een advertentie van de Van Mesdagkliniek: men
zocht iemand die met moeilijke
mensen kon omgaan. Och, dacht ik,
dat kan ik wel. Wist ik veel.’ Na een
paar dagen werken in de Van
Mesdag wist Fred den Haring meer.
In elk geval dat een technische
opleiding en mensenkennis niet toereikend was. Hij volgde er hbo
Inrichtingswerk. Hij is nog enthousiast over die opleiding. ‘Ik leerde er
allerlei methoden om mensen te
beïnvloeden. Om met mensen te
praten en om hun gedrag te veranderen. Maar het is ook een opleiding waar je leert naar jezelf te kijken. Je leert in de spiegel kijken.’
Na een aantal jaar werken in de Van
Mesdag begon Fred den Haring als
medisch maatschappelijk werker in
een verpleeghuis. ‘Ik werd daar ook
voorzitter van de or en moest me
dus bemoeien met allerlei organisatorische processen en klantprocessen. Steeds meer ontdekte ik dat in
de huidige samenleving je niet meer
alleen kunt werken. Je levert samenwerkingsproducten. Ik ontdekte dat
de theorieën die ik in mijn opleidingen inrichtingswerk en maatschappelijk werk had geleerd ook voor de

werkomgeving opgaan. Als je de
moderne managementboeken leest,
zie je dat er bijna alleen maar sociale psychologie toegepast wordt. De
bottom line is: de leidinggevende
heeft tegenwoordig de medewerker
nodig en niet andersom.’
Ik zag die techniek weer
schemeren
Weer wat later verruilde Fred den
Haring het verpleeghuis voor het
azg. Hij werd er hoofd van het
Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Hij
kijkt met enige trots terug op die
periode: ‘Toen ik begon in het azg
vroeg ik bij Sociale Zaken om de
lijst met langdurig zieken. Wat
bleek? Niemand had daar nog écht
naar gekeken. Meer dan tweehonderd mensen stonden op die lijst!
We hebben daar toen veel werk van
gemaakt. Het aantal langdurig zieken daalde fors. Er werd berekend
dat we als Bedrijfsmaatschappelijk
werk ons salaris tenminste zevenmaal terugverdienden.’ Toch kriebelde het na enkele jaren. ‘Ik was
klaar met het vak. Ik wilde zelf aan
de slag, ik wilde zelf iets neerzetten.
Het trof dat ik toen een advertentie
zag van de Civiele Dienst die twee
projectmedewerkers zocht. Ik zag
die techniek weer schemeren. En zo
stuurde ik mijn cv naar de Civiele
Dienst. Vooral de combinatie van

techniek en mensenwerk gaf de
doorslag. En mijn eerste project was
ook meteen een heel mooi project:
ik moest de bouw van de nieuwe
patiëntenkeuken leiden. Dat heb ik
drie jaar gedaan. Geweldig.’
Natuurlijk moet je wel op
de rijdende trein springen
als die langs komt
Na de reorganisatie die leidde tot de
Facilitaire Dienst werd Fred den
Haring senior stafmedewerker,
hoofd Planning en Programmering
en nu weer senior Stafmedewerker.
Waar komt die rusteloosheid vandaan? ‘Ik geloof niet dat mensen
zoveel invloed hebben op hun loopbaan. Vaak gebeurt het omdat het
gewoon je aanleg is om kansen te
zien en te nemen. Mensen die denken zelf sturing te geven, houden
zichzelf voor de gek. In mijn geval:
ik ben gefascineerd door techniek.
Maar ook door hoe mensen met
elkaar werken. En ik verander graag.
Natuurlijk moet je wel op de rijdende trein springen als die langs komt.
Bij mij ging dat vanzelf. Anderen
hebben soms een duwtje in de rug
nodig. De werkgever moet zorgen
voor die rijdende trein. En als jij dan
besluit: ik wil iets anders, dan
gebeurt dat ook.’

Gerben Bakker, opleidingsconsulent

leren op l atere leeftijd

Je kunt niet meer aan het werk als
je je niet regelmatig bijschoolt
Leren wordt moeilijker naarmate je ouder wordt. Of
niet? Mensen hebben een eigen leerstijl. De een
geeft de voorkeur aan een goede introductie gevolgd
door wat oefeningen in de praktijk. De ander zoekt
dingen liever zelf uit en weer anderen kijken het
liefst een tijdlang bij iemand de kunst af. Maar hoe
iemand leert is niet alleen een kwestie van persoonlijke voorkeur. Het is ook een kwestie van gewenning.
Er is op het gebied van onderwijs aan volwassenen veel veranderd. Veel mensen zien daardoor
op tegen het volgen van een opleiding. Gerben
Bakker (Opleidingsinstituut) verzorgde een cursus voor oudere azg’ers over ‘het nieuwe leren’.
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Een schat aan ervaring
‘We merkten bij het Opleidingsinstituut dat bij
de grotere opleidingen zoals de kinderaantekening de beginsituatie van de verse schoolverlaters sterk verschilde van de beginsituatie van
degenen die de opleiding al langer achter de rug
hebben. Deze laatste groep heeft een schat aan
ervaring. Tegelijkertijd missen ze een actueel
begrippenkader. Men leest vaak de vakbladen
niet meer zo goed.
Maar het is ook de groep van mensen die al langere tijd aan de slag zijn. Ze zien vaak een collega nog een loopbaanstap zetten. Nu is het mijn
tijd, is dan op een gegeven moment hun conclusie. Soms móeten ze ook gewoon weer een
opleiding volgen. De wet big heeft de functieeisen behoorlijk aangescherpt. Je kunt niet meer
aan het werk als je je niet regelmatig bijschoolt.’
Overigens, het gaat natuurlijk niet alleen om de
functies in verplegende of verzorgende beroepen. Voor vrijwel alle functies in het azg is
regelmatige bijscholing een must.

Vertel gewoon maar
Maar wat gaat er dan precies mis? Gerben
Bakker: ‘Vaak mist men de vaardigheid om zelf
informatie op te zoeken op het Internet. Ook
met het zoeksysteem bij de bibliotheek hebben
mensen vaak geen ervaring. Werken in onderwijsgroepen is nog zoiets. Dat is nu heel gewoon
maar dat was het vijftien jaar geleden beslist
niet. Of een verslag schrijven. Mijn kinderen
leren het nu al op de basisschool maar veel wat
oudere medewerkers hebben dat niet meegekregen. Ze hebben vaak moeite met onderwijsvormen zoals probleemgestuurd onderwijs. ‘Vertel
het ons nu gewoon maar. Dat scheelt ons veel
onnodig gepraat en tijd.’ Dat is zo’n beetje de
insteek.’
De cursus ‘het nieuwe leren’ is tot nu toe eenmaal verzorgd. Gerben Bakker verbaast zich wat
of de geringe animo. Hij heeft daar wel een verklaring voor: ‘Leidinggevenden vinden de cursus
niet een eerste prioriteit en met de huidige druk
op de dienstlijsten, valt zo’n cursus dan snel uit
de boot. Toch zijn de ervaringen heel positief. De
cursus werkt sterk drempelverlagend. Wie deze
cursus heeft gevolgd, vindt gemakkelijker aansluiting bij de vervolgopleidingen. Inmiddels
heeft het Opleidingsinstituut onderdelen van de
cursus Leren leren opgenomen in de reguliere
opleidingsprogramma’s. Tot nu toe zijn deze
goed geëvalueerd.’

Liesbeth de Vries, hoofd onderafdeling ‘Medische Oncologie’

Met mensen bouwen aan iets
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Liesbeth de Vries is hoofd van de onderafdeling
‘Medische oncologie’. Ze doet patiëntenzorg, verzorgt onderwijs en doet onderzoek. En geeft leiding.
Is dat leuk? Een lange stilte. ‘Jawel, al is het fenomenaal hoe men er in slaagt de hoeveelheid papierwerk
voor de leidinggevende telkens weer uit te breiden.
Ik probeer voortdurend om “het gedoe” tot een
minimum te beperken en snel af te handelen zodat
ik me kan bezig houden met wat ik echt leuk vind:
samen met anderen dingen van de grond te trekken.
Met mensen bouwen aan iets.

Voorkom dat je een eenzaam probleem krijgt
Ziet ze verschillen tussen haar manier van leidinggeven vroeger en nu? Niet veel. ‘Ik neem wel
vastberadener beslissingen. Vrouwen proberen
volgens mij wel zoveel mogelijk aspecten mee te
wegen in een beslissing. Ik in ieder geval. En dus
wacht ik soms met een bepaalde keuze. Maar op
een bepaald moment moet iemand wel een
beslissing nemen. In het begin vind je dat lastig.
Wie ben ik wel? Maar zo heel veel eenzame
beslissingen hoef ik nu ook weer niet te nemen.
De kunst is dat je voorkomt om als leidinggevende een eenzaam probleem te krijgen. Dan verdoe je onnodig tijd aan prakkizeren. Het is verstandig niet alleen naar ingewikkelde besprekingen te gaan. Het helpt gewoon als je een expert
meeneemt.’

Ik ben een soort fusiemolecuul
Vandenbroucke, hoogleraar Epidemiologie in
Leiden, schreef eens dat het zo verbazingwekkend is dat hoofden van klinische groepen
patiëntenzorg doen, onderwijs doen, onderzoek
doen, management doen en dat allemaal tegelijkertijd. Dat maakt zo’n vraag zo lastig. Ik ben een
soort fusiemolecuul: alles loopt in elkaar over.
Er is haast altijd wel een oplossing
Bovendien, in een academisch ziekenhuis is het
De telefoon gaat. Al eerder is in de staf geconniet alleen de baas die leiding geeft. Er zijn hier
stateerd dat Radiologie voor ct scans geen
heel veel mensen die leiding geven. Ze hebben
wachttijden meer heeft. Patiënten en hun arts
allemaal hun eigen expertise en hun eigen dinhoeven niet meer te wachten om een foto te
gen. Ze hebben bijvoorbeeld vijf promovendi en
maken. Is dit het moment om Radiologie op ijs
hun eigen projecten of ze zijn verantwoordelijk
te trakteren? Liesbeth de Vries: ‘ We hebben bij
voor de beddenafdeling. Stuk voor stuk kanjers
Radiologie steeds aan de bel getrokken over wat
die op hun gebied veel meer kunnen dan ik. Om
ons niet beviel. Uit de staf kwam het idee om nu
hen de ruimte te geven, dat vind ik leuk.
te trakteren. We zijn dan wel vervelend tegen ze
geweest maar we zien hen wel als maatjes. Dus
En hoe je dat doet? Ik weet het niet precies.
vandaag een koele felicitatie bij 30 c. Dat conMaar deels is het vooral hoe je met elkaar dinstructief problemen signaleren is eerlijk gezegd
gen doet. Gisteren stond in de nrc dat er drie
wat ik het moeilijkste vind. Om problemen aan
beroepsgroepen zijn die na hun 65e willen blijven
te pakken waar je als afdeling last van hebt maar
werken: hoogleraren, rechters en journalisten.
waar omdat het ergens anders op het terrein
De reden lijkt te zijn dat ze zelf invulling kunnen
speelt je geen zeggenschap over hebt. Je mag
geven aan hun vak. Ik herken dat. Als leidinggedat soort problemen niet negeren. Als je niet
vende moet je proberen mensen maximale
oppast ben je evenwel een mens dat altijd piept.
invloed te geven op hoe ze hun werk invullen.
Ik heb geleerd om eens rond te kijken of er
Dat kan soms met eenvoudige middelen. De
anderen zijn die jouw probleem delen. Kijken of
poliklinieken die wij draaien bijvoorbeeld. We
we er een gemeenschappelijk probleem van
zorgen dat dokters vooraf een uitdraai hebben
kunnen maken. Maar het is altijd erg belangrijk
van wie er potentieel op hun spreekuur komen
om de staf mee te krijgen. Anders sta je wel heel
zodat ze toch enigszins hun eigen polikliniek
eenzaam. Natuurlijk, soms moet je wel twee jaar
kunnen plannen. Dat ze bijvoorbeeld niet drie
wachten om iets geregeld te krijgen. Als je wat
slechtnieuwsgesprekken achter elkaar hebben.
ouder bent weet je gewoon dat je sommige dinJe kunt nu dus zelf stuur geven aan wat je doet al
gen gaat halen. Het helpt als je weet dat je suchebben we natuurlijk niet alles in de hand.’
cesvol bent geweest. Ik heb geleerd dat er haast

altijd wel een oplossing is. Je moet er gewoon
even over nadenken met een aantal mensen. Je
moet vooral niet de illusie hebben dat je de
enige bent die een oplossing heeft. Er zijn zoveel
goeie mensen in dit bedrijf. En bovendien: er zijn
vaak volstrekt alternatieve oplossingen.
Een probleem is ook dat iedereen managen zien
als iets wat je de hele dag doet. Dat hoop ik toch
echt niet. Ik heb met veel geledingen en groepen
regelmatig overleg. Daarnaast, als je regelmatig
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rondloopt op de werkplekken en je hebt het
gevoel dat het wel lekker loopt, wat moet ik dan
leidinggeven? Zorg wel dat je dingen tijdig ziet
aankomen. Hoe doe je dat ? Zorg dat je goede
voelsprieten hebt en jaren vooruit denkt. En dat
je rondloopt op de plekken waar het gebeurt.
Dat is iets wat ik bewust doe. Ik doe ook regelmatig dienst zodat ik ook zie hoe het in het
weekend gaat. Hoe mensen zich voelen. Dat
maakt het allemaal makkelijker. Dan heb je ook
recht van spreken. Het helpt heel erg om dicht
op het proces te zitten.

Anneke Dijkstra, hoofd Personeelsrestaurant

Een kwestie van durf
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Anneke Dijkstra geeft leiding aan het personeelsrestaurant. Zelf omschrijft ze de groep medewerkers
als zeer gemengd. Jong, oud, veel ervaring en weinig
ervaring. De groep medewerkers telt in totaal 25 personen. Haar beide teamleiders zijn 56. Zelf is ze 28.
Hoe is dat, leidinggeven aan mensen die bijna dertig
jaar ouder zijn?

Anneke Dijkstra is daar heel stellig over: ‘Ik vind
leidinggeven aan jongeren soms veel lastiger.
Oudere medewerkers hebben meer rust, meer
verantwoordelijkheidsgevoel. Een paar woorden
is vaak genoeg. En juist verantwoordelijkheidsgevoel is in een restaurant heel belangrijk, gastvrijheid en aandacht voor de gast! Jongeren zijn nog
wel eens wat impulsiever of ongemotiveerder. Je
moet dan vaker controleren en aanspreken.’
Ik houd niet zo van dat losse gedoe
Toen ik als hoofd Huishouding drie jaar geleden
begon als leidinggevende vond ik dat wel lastig.
Wie ben ik dat ik ze dat moet vertellen? Maar
dat ging snel over. In de kennismakingsgesprekken leg je toch de basis voor het vervolg. Je leert
elkaar beter kennen. Je weet natuurlijk al snel
ongeveer wat je aan elkaar hebt. En ik heb
gemerkt dat mensen het op prijs stellen als je
open bent. Duidelijkheid vind ik belangrijk.
Streng is het woord niet, iedereen weet waar hij
aan toe is. Ik houd niet zo van dat losse gedoe.
Afspraken zijn er niet voor niets. Als ik iemand
dan moet corrigeren speelt leeftijd geen rol. Ik
zal ook niet snel boos op iemand worden. Ik
spreek mensen liever aan met een kwinkslag.
Toen ik begon als leidinggevende was ik strenger.
Ik zat er veel meer bovenop. Ik kan mensen nu
makkelijker meer verantwoordelijkheid geven.
Dat is ook wel een reden waarom ik gemakkelijker werk met ouderen. Maar het is ook een
kwestie van durf. Zelf beslissingen nemen, zelf
de verantwoordelijkheid nemen. Dat zijn dingen
die je leert door ervaring.’
Blijf om je heen kijken
‘Waar leeftijd wel een rol bij speelt is de belastbaarheid. Zowel fysiek als psychisch is het werken in een restaurant zwaar. In het Personeelsrestaurant lunchen tussen de middag circa 1900
gasten die het liefst allemaal tussen 12.00 en
13.00 komen. Dat veroorzaakt natuurlijk bij de

medewerkers van het restaurant een bepaalde
vorm van stress. Op zich is dat goed en hoort
het bij de horeca. Toch is het belangrijk om voldoende variatie en afwisseling in het werk te
creëren, dit om te voorkomen dat mensen fysiek
te zwaar belast worden. Ondanks de afwisseling
blijft het aanpoten; zeker voor de oudere garde
is dat niet altijd makkelijk. Ik adviseer mijn mensen dan ook altijd: blijf om je heen kijken. Wil je
dit echt tot je 65e blijven doen? En als mensen
dat willen, kunnen ze van mij altijd een tijdje
ergens op stage of deelnemen aan een cursus.’
Zelf volgt Anneke Dijkstra natuurlijk de interne
opleidingen. De belangrijkste leerschool is voor
haar toch de praktijk. ‘Ik heb de opleiding Hotel
Management gedaan. Via een stage bij de (toen
nog) Civiele Dienst kwam ik indertijd bij het azg
terecht. Ik merk dat ik gewoon in mijn loopbaan
een nieuwe stap zet als ik er aan toe ben. Dat kan
gelukkig in het AZG.’
Of dat ook elders kan ontdekt Anneke Dijkstra
de komende jaren. Ze werkt inmiddels als projectmanager bij de Facilitaire Dienst van het
Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam.

De leeftijdsopbouw van de groep medisch specialisten

Medisch specialisten beginnen later en gaan langer door
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De leeftijdsopbouw van de
beroepsgroep medisch
specialisten is sterk afwijkend van die van andere
beroepsgroepen. Alleen al
door de langdurige opleiding zijn er geen specialisten onder de 30 jaar. De
gemiddelde leeftijd ligt
daardoor beduidend hoger.
Tussen 1992 en 1997 groeide de groep oudere
medisch specialisten aanzienlijk. Medisch specialisten werken in veel sterkere mate door tot hun 65e
jaar en in sommige gevallen (de hoogleraren) nog
tot na hun 65e.
Uit de tabel blijkt dat in
2002 ruim de helft van de
medisch specialisten ouder
is dan 45 jaar. Ter vergelijking: slechts 6% van de verpleegkundigen is 55 jaar of
ouder. Voor de medisch
specialisten is dat 17%.
De leeftijdsopbouw van
medisch specialisten is
aanmerkelijk anders dan
die van andere groepen.
Het uitstroompatroon is
daarentegen niet wezenlijk
verschillend. De jongere
specialisten tot 40 jaar,
soms in tijdelijke dienst,
gaan verhoudingsgewijs
nog vaak uit dienst (rond
de 20% stroomt uit). Zij

40
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percentag e

Het aantal medisch specialisten is sinds 1992 meer
dan verdubbeld. Een deel
van deze toename werd
veroorzaakt doordat het
dienstverband bij de
Rijksuniversiteit Groningen
vanaf 1993 overging naar
een dienstverband bij het
azg. Daarnaast weerspiegelt deze toename de groei
van het ziekenhuis en de
toenemende intensiteit
van de zorg.
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Leeftijdsopbouw medisch specialisten
Percentage medisch specialisten boven de 45 jaar
1992

1997

2002

% medisch specialisten 45 jaar en ouder

21

46

55

% medisch specialisten 50 jaar en ouder

9

26

34

% medisch specialisten 55 jaar en ouder

4

13

17

totaal aantal medisch specialisten

212

370

452

Uitstroomratio medisch specialisten
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1992

–

–

–

0,16

0,13

0,10

0,04

0,00

0,00

0,00

1,00

1997

–

–

–

0,13

0,17

0,10

0,04

0,04

0,00

0,00

1,00

2002

–

–

–

0,17

0,21

0,07

0,04

0,05

0,00

0,15

2,00

zijn veelal nog op zoek naar
de meest passende werkplek en de meest passende
rol. Na 45 jaar loopt de uitstroom sterk terug, maar
minder nadrukkelijk dan bij
de andere beroepsgroepen.
Hier is een kantekening op
zijn plaats: de cijfers van
bijvoorbeeld 1992 geven
alleen aan dat in dat jaar
geen mensen in de leeftijd

tussen 50 en 65 met ontslag gingen. Het jaar erna
of ervoor kan dat anders
zijn geweest. Door het
relatief geringe aantal mensen per leeftijdsklasse kan
het ene peiljaar sterk afwijken van andere jaren. De
analyses moeten daarom
als indicaties van trends
worden beschouwd.

Theo Wiggers, afdelingshoofd Chirurgie

oudere artsen houden de afdeling draaiende

Wij komen eerder op het ziekenhuis dan de assistenten
en gaan later weg
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Artsen in het azg worden ouder en ouder. Sinds
1992 steeg het percentage van artsen boven de 45
van 21 procent naar 55 procent. Het percentage van
specialisten boven de 55 steeg in diezelfde periode
zelfs van 4 procent naar 17 procent. Professor Theo
Wiggers is afdelingshoofd Chirurgie. Hij herkent dat
beeld: ‘O ja, ook bij de afdeling Chirurgie is dit aan
de orde. Toch is het plaatje voor Chirurgie iets
anders.

Door een dreigend overschot op de arbeidsmarkt is in het verleden een tijdlang de opleiding
Chirurgie stilgelegd. Je ziet dat de leeftijdsgroep
45-52 erg ondervertegenwoordigd is. Juist die
groep zou nu een voortrekkersrol moeten vervullen. Uit die groep moeten we de hoogleraren
en de afdelingshoofden gaan rekruteren.
Inmiddels heeft na het verruimen van de numerus fixus de afdeling geen problemen meer met
de instroom van arts-assistenten in opleiding.
Chirurgie blijft een vak dat trekt. We zien wèl
dat de aanloop tot de opleiding steeds langer
duurt. Je wordt steeds later specialist.
We zitten wel in een rare spagaat. In de periode
dat ik werd opgeleid, moest ik tachtig uur of
meer werken. Nu doen jongere specialisten dat
niet meer. Maar daardoor ontstaat er wel een
probleem in de bezetting. Dat wordt opgelost
door de oudere chirurg. Wij komen eerder op
het ziekenhuis dan de assistenten en gaan later
weg. Dat was vroeger andersom. De assistenten
kwamen eerder en gingen later weg. Dat is wel
een enorme belasting.
Een dakpanconstructie
Uiteindelijk verwacht ik daar problemen mee,
met name in diensten. Het kan best zijn dat de
kwaliteit van onze dienstverlening achteruit gaat.
De kinderchirurgie bijvoorbeeld. Je moet soms
gewoon kiezen: of er opereert helemaal niemand
of een algemeen chirurg doet de operatie. Ik zou
daarom erg graag een dakpanconstructie kunnen
invoeren. Dat je een jongere arts aanneemt terwijl de oudere nog niet weggaat. Dat kost weliswaar wat extra geld maar je garandeert wel dat
de oudere chirurg zijn kennis kan overdragen.
De groepen die de diensten draaien zijn klein.
We hebben zo’n 25 chirurgen maar die draaien
wel zeven diensten. Als er iemand uitvalt kan de

groep nauwelijks draaien. Tijdelijk is dat nog
geen probleem. De leeftijdsgrens om geen diensten meer te hoeven draaien, is bij de laatste
cao onderhandelingen verlegd naar zestig. Dus
we hebben nog wel even tijd. Maar dat gaat
natuurlijk een groot probleem worden. Op zich
vind ik het niet vreemd om tot je zestigste diensten te doen maar we moeten dan wel een veel
beter beleid hebben voor het werk overdag.
Onze jongere collega’s hebben daar geen problemen mee. Als die ’s avonds of ’s nachts gewerkt
hebben, zie je ze vaak niet de volgende dag. De
oudere generatie heeft allerlei bestuurlijke
taken. Als je na een late dienst de volgende dag
thuis blijft, kunnen mensen geen afspraken
maken.
Over twee jaar speelt deze problematiek volop.
Dan hoeven de eerste leverchirurg en een kinderchirurg geen diensten meer te doen. Ik zie
niet hoe ik dat moet oplossen. Dus ik ga ze maar
proberen over te halen langer diensten te blijven
draaien. Niet met geld, nee. Dat speelt niet zo’n
rol. Maar misschien moeten we in de jaargesprekken wel meer parttime werk introduceren
en aangepaste dienstroosters. Misschien kunnen
we mensen ontheffen van hun administratieve
taak.

De uitloop van mensen is enorm verschillend
Kijk naar een afbouwbeleid. Dat hebben we niet.
in strepen. Ga daar heel bewust in strepen en
Je stopt als je afbrandt of als je 65 bent. In
beperk je tot wat je echt leuk vindt, patiëntenAmerika gaan mensen door tot ze niet meer wilzorg bijvoorbeeld of onderwijs. Ik verwacht dat
len. Daar houdt het niet op als iemand 65 is. De
veel specialisten dan nog graag een paar jaar
uitloop van mensen is enorm verschillend. We
doorgaan. Oudere artsen zijn erg gemotiveerd.
leven in Nederland in een keurslijf. Met zijn allen
Het vak blijft zich ontwikkelen, je blijft nieuwsrennen we naar die streep toe en dan is het klaar.
gierig. Het is geen routineklus. Dat maakt dat het
Als een afdelingshoofd of een professor zegt:
altijd leuk blijft.
‘Het is mooi geweest, iemand anders mag het
overnemen. Ik ga me concentreren op één
We zijn akelig vitaal
onderdeel van mijn taak.’ wordt er gevraagd wat
Bij mij op de afdeling voer ik de jaargesprekken
er mis is. En natuurlijk: we zouden dan ook
met de hoofden van de onderafdeling. Zij op
bereid moeten zijn om geld in te leveren. Als het
hun beurt voeren de gesprekken met de chirurpensioen zich straks baseert op het middelloon
gen. Ik vind het jaargesprek een belangrijk instruis dat geen probleem meer. Wat eerder een
ment. Natuurlijk praat je wel eens met elkaar
stapje terug betekent wel dat de faculteit het
over je leeftijd en hoe je aankijkt tegen je pensimoet aandurven om mensen eerder hoogleraar
oen. Maar in het jaargesprek kun je dat soort
te maken. En wat mij betreft: ook weer met een
gesprekken formeel afkaarten. Het gekke is dat
soort dakpanconstructie.
het bij ons op de afdeling niet zo speelt. We
hebben een vrij grote groep van mensen tussen
Ikzelf heb me voorgenomen om vanaf mijn
de 55 en 65. Maar we zijn akelig vitaal. Dus we
zestigste me te beperken tot patiëntenzorg. De
praten eigenlijk nooit over afscheid nemen of
rest is voor mijn collega’s: management, beleid,
minder werken. Ik werk juist harder dan ooit.
regelarij. Als je eens wist wat we allemaal moeten doen om de zaak draaiende te houden. Al
die taken waar je niet voor hebt gekozen, ga daar
24 – 25

Oudere artsen
moeten we
respecteren
Marja Felten, plaatsvervangend hoofd van de dienst
Arbo, Veiligheid en Milieu
geeft een voorzet voor een
discussie over de taakverdeling tussen oudere en jongere artsen. Respect, een
ouderwets woord maar op
zijn plaats.
Vaak bereiken oudere medewerkers op een heel goede
en prettige manier het einde
van hun loopbaan. Ik merk
echter ook dat veel oudere
medewerkers het gevoel
hebben niet adequaat te
worden ingezet. Oudere artsen bijvoorbeeld. Zij kozen
voor het beroep vanwege
hun betrokkenheid bij de

patiënten zorg. Als je langdurig zware diensten hebt
gedraaid, is het natuurlijk wel
prettig om als je wat ouder
wordt geen late diensten
meer te draaien. Maar als dat
betekent dat je niet of nauwelijks meer in de patiëntenzorg wordt betrokken, kiezen
sommige artsen waarschijnlijk toch voor die eerste liefde en nemen ze de late diensten op de koop toe.
Maar het is wonderlijk dat
dat zo moet. We moeten
beter gaan kijken naar hoe
deze groep hun carrière goed
kan afsluiten. We zijn dat aan
hen verplicht. En het is ook
broodnodig. Er komt een
grote groep oudere artsen
aan. Nu zijn deze artsen
ongeveer vijftig. Zeker als de
regeringsplannen doorgaan,
moeten we kijken naar hoe
ze hun werk psychisch en

fysiek kunnen volhouden.
Sommige artsen vinden het
leuk om bijvoorbeeld projecten te gaan trekken. Maar ze
kozen natuurlijk voor een
ander vak. Misschien kunnen
we ze veel langer inzetten in
de patiëntenzorg. Dat vraagt
iets van je bedrijfsvoering. En
het vraagt iets van jongeren.
Respect. Inderdaad, een tuttig woord maar wel van toepassing. Oudere artsen en
jongere artsen zullen samen
op zoek moeten naar oplossingen. Jongeren doen wat
meer het zwaardere werk en
zullen moeten accepteren
dat ouderen andere zaken
overnemen. Ze zullen met
elkaar daar naar moeten kijken. En we hebben haast. Er
komt een grote groep oudere artsen aan.

Harry Meinders, projectleider

Het is ook een kwestie van anders benaderen
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Kent het Operatiecentrum (oc) een Leeftijdsbewust
Personeelsbeleid? Harry Meinders (tot september
2003 hoofd oc en momenteel werkzaam als projectleider van ‘100 azg in de buurt’ en van het architectuurcongres in 2004), antwoordt ontkennend. Het
onderwerp is een aantal jaar geleden wel besproken
omdat de operatieassistenten van sector 1 (thoraxchirurgie) vaststelden dat hun gemiddelde leeftijd
hoger lag dan bij de andere sectoren van het oc. De
gemiddelde leeftijd van de operatieassistenten is
veertig jaar. In de sectoren 2 en 3 is vijftig procent
veertig jaar of ouder. In sector 1 ligt dat percentage
op 78 procent.

Het personeelsverloop in sector 1 is minimaal.
Het is een sector met een specialisatie (de thoraxchirurgie) met een voorspelbare werklast en
een beperkt aantal onregelmatige diensten.
Zeker voor jonge mensen kan dat een nadeel
zijn. Die willen de breedte van het vakgebied
verkennen. Bovendien houden ze van de dynamiek van de onregelmatige diensten en genereren daarmee ook nog eens extra inkomen.
Anders benaderen
Al met al hebben we binnen het Operatiecentrum er vrede mee dat sector 1 vooral een
sector is waar je op een wat later moment in je
loopbaan prima kunt werken. Je mist weliswaar
veel onregelmatige diensten maar aan de andere
kant heb je wel de mogelijkheid om je te specialiseren. De een zal zeggen dat iemand zich daarmee erg eenzijdig ontwikkelt. Je kunt natuurlijk
ook zeggen dat iemand zich daardoor juist bijzonder kwalificeert. Dat komt alleen maar ten
goede aan de ondersteuning van de chirurg. Het
is dus ook een kwestie van anders benaderen.
We hebben vervolgens nog wel gekeken of we
nu echt iets moesten ondernemen. Hoe groot is
het probleem over enkele jaren? We hebben alle
mogelijke maatregelen eens op een rijtje gezet
en met elkaar geconstateerd dat we over voldoende instrumenten beschikken om het tij tijdig te keren. Afzonderlijk leeftijdsbewust personeelsbeleid was niet nodig. Ik geloof daar ook
niet in. Je moet volgens mij geen nadrukkelijk
onderscheid maken tussen jongeren en ouderen.

Wat volgens mij niet werkt is één regeling die voor iedereen geldt. De
omstandigheden verschillen van persoon tot persoon. We hebben de leidinggevenden wel aangemoedigd met
alle 55-plussers een persoonlijk
gesprek te voeren. Al pratend kun je zo
nodig een geschikte oplossing vinden.
Bijvoorbeeld in het kader van de jaarurensystematiek en de nieuwe seniorenregeling binnen de cao.
Dit maatwerk heeft niet alleen voordelen. De consequenties zijn vaak breder
merkbaar. Meinders: ‘Een voorbeeld:
medewerkers in de directe patiëntenzorg kunnen tegenwoordig als ze 55
jaar of ouder zijn twintig procent van
hun aanstelling als bijzonder verlof krijgen met behoud van hun volledige
salaris. Fantastisch natuurlijk. Maar we
krijgen deze vermindering aan inzet
van de medewerker niet automatisch
gecompenseerd in de formatie. De
collega’s moeten dus iets harder werken.’
Veel meer flexibiliteit
‘Wij hebben gemerkt dat vooral de jaarurensystematiek mogelijkheden biedt om medewerkers
langer gezond en prettig te laten werken. Het
inleveren van elf procent salaris levert een
roostervrije dag per week op. Vroeger kostte dit
twintig procent van het salaris. Dat was voor
sommige medewerkers toch een te grote stap.
De combinatie van een aanstelling van 89 procent plus wat extra diensten levert nog minder
inkomensverlies op. Enkele medewerkers kozen
ervoor om gedurende acht weken veertig uur te
werken om vervolgens een week roostervrij te
hebben. De roostervrije dagen en de compensatie-uren leveren voldoende hersteltijd op om de
werkdruk aan te kunnen. En vergis je niet: ook de
keuzes van de partner spelen natuurlijk een rol.
Het lijkt nu trouwens of alleen ouderen alleen
korter werken. Mijn ervaring is dat niet. Veel
ouderen vinden het ook leuk om als de kinderen
de deur uit zijn, wat méér uren te werken. Wij
denken bij het oc niet meer in uren per week
maar in uren per jaar: daardoor ontstaat er veel
meer flexibiliteit.

Ondernemer van je eigen loopbaan
Marja Okken, stafmedewerker Thoraxcentrum

Er gaat echt een wereld voor je open
Marja Okken is nu 39. Vier dagen
geleden kreeg ze een vaste aanstelling als stafmedewerker bij het
Thoraxcentrum. Een mijlpaal: tien
jaar geleden zette ze de eerste stap
op weg naar iets anders. Ze was
operatieassistente in het
Operatiecentrum van het azg. En
wat ze wilde? Dat wist ze niet precies. Ze besloot de avond-heao te
gaan doen. De ene helft werd
betaald door het ziekenhuis, de
andere helft betaalde zij. Een
sprong in het diepe.
‘De heao duurde vierenhalf jaar.
Een hele leuke tijd. Ik heb zoveel
leuke mensen ontmoet en zoveel
geleerd over hoe het er in andere
organisaties aan toe gaat. Ik kende
alleen het ziekenhuiswereldje. Er
gaat echt een wereld voor je open.
26 – 27

Het is een prachtig vak
Om de opleiding af te ronden moest
ik een stageopdracht doen. Ik had
altijd belangstelling gehad voor de
combinatie van zorg en klantgerichtheid. In die periode was er ook
sprake van dat het azg een ziekenhuishotel zou beginnen. Als stage
heb ik toen een onderzoek gedaan
naar de haalbaarheid van een ziekenhuishotel. Uiteindelijk heeft het
ziekenhuis besloten om niet verder
te gaan met zo’n hotel. Jammer
natuurlijk dat mijn rapport in de la
kwam maar ik had ook zoiets van: ik
heb een leuke en leerzame stage
gehad en het azg heeft wat extra
informatie gekregen. Prima toch?
Toen ik mijn diploma had, ben ik
gaan nadenken. Wil ik nu een andere baan? In het azg was er op dat
moment niets. En het bedrijfsleven?
Die snelle jongens met hun commerciële targets die zo nodig moeten scoren, daar voel ik me toch ook
niet helemaal thuis. En bovendien,
ik heb een huis, een auto. Ik kan wel
het bedrijfsleven in gaan maar dan
moet ik helemaal opnieuw begin-

nen. Zekerheid is toch ook belangrijk. Dat wilde ik niet allemaal overboord gooien. En ik werkte met erg
veel plezier als operatieassistent.
Het is een prachtig vak.

Negen maanden zou dat duren.
Fantastisch natuurlijk. Alles wat ik
de afgelopen jaren had geleerd op
de heao kon ik combineren met
mijn ervaring als operatieassistent.

Wie rekent mij hier op af?
Na de opleiding kreeg ik in het
Operatiecentrum wel wat extra
taken zoals het roosteren. Ik had het
er prima naar mijn zin. Na een paar
jaar vroegen mensen ‘Zit je hier nog
steeds?’ Ik kreeg haast het gevoel
dat ze vonden dat ik gefaald had.
Terwijl ik dacht: wie rekent mij hier
op af? Zo’n opleiding neemt niemand me meer af! Maar hoe gaat
dat met mij, zo om de vijf jaar
begint het te kriebelen. Ik wilde
toch nog eens verder kijken. Maar
in je eentje is dat moeilijk. Ik wilde
met iemand praten, een personeelsconsulent bijvoorbeeld of iemand
van Bureau Arbeidsvoorziening.
Iemand met een groot netwerk. Kan
ik ook nog ergens anders nuttig
zijn? Het toeval wilde dat juist in die
tijd het Operatiecentrum gereorganiseerd werd. De adviseur die onze
sector daarbij begeleidde, voerde
gesprekken met iedereen. Hoe kijk
je aan tegen die reorganisatie, welke
verwachtingen heb je verder? Een
paar dagen later belde ze mij op. Ze
zei: ‘Ik heb nog iemand nodig die
ons kan helpen, iemand die de reorganisatieplannen met de ogen van
de operatieassistent kan bekijken.’

Consequenties
voor het voorraadbeheer
En toen de projectaanstelling was
afgelopen kon ik verder als stafmedewerker bij het Thoraxcentrum. Ik
werkte hier al voor het project. Juist
de combinatie van economisch
inzicht en verstand van cijfers aan
de ene kant en mijn jarenlange ervaring in het Operatiecentrum aan de
andere kant, bleek zeer waardevol.
Ik weet precies waar we het over
hebben als we materialen moeten
bijbestellen of de begroting voor
het komend jaar moeten maken.
We doen bijvoorbeeld veel meer
scopische longoperaties. Dat betekent dat we veel meer wegwerpmateriaal gebruiken en veel minder
materialen gebruiken die gesteriliseerd moeten worden. Dat heeft
consequenties voor je voorraadbeheer en voor je inkoop. Dat zijn dus
de onderwerpen waar ik me de
komende jaren mee bezig ga houden.

Addo Bastiaans, voorzitter werkgroep 50+

de bijdr age van de werkgroep 50+ aan leeftijdsbewust personeelsbeleid

De regelingen zijn er wel maar er is nog weinig draagvlak voor

De regelingen zijn er wel maar er is nog weinig
draagvlak voor.’ Aan het woord is Addo
Bastiaans, voorzitter van de werkgroep 50+. Hij
geeft een voorbeeld van de problematiek waar
de werkgroep 50+ aandacht aan besteedt. ‘ Er
zijn erg veel regelingen. Lang niet iedereen kent
die regelingen goed. Daarom houden we een
soort spreekuur. Medewerkers worden soms
aangekeken door collega’s op keuzes die ze
maken voor zich zelf. We steunen mensen dan.
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‘Artsen hebben tegenwoordig recht op leeftijdsverlof. Vanaf 58 jaar kan je met inlevering van een halve
dag salaris één dag per week minder werken. Een
arts die hier gebruik van wil maken, kaart dit aan bij
zijn afdelingshoofd. Die reageert behoudend. Hij
stemt toe maar zegt daarbij dat die ene dag minder
niet de maandag of de vrijdag mag zijn. Bovendien
moet de arts zijn specialistisch spreekuur opzeggen.
De arts in kwestie gaat hier niet mee akkoord. En
uiteindelijk wordt het conflict geschikt. En wat blijkt
dan? Het afdelingshoofd dacht dat dit zo moest.

Afscheid nemen van
je werkend leven
Mei 2003. Folkshegeskoalle
Schylgeralân, Terschelling.
Samen met echtparen uit
onder meer Zwolle,
Amstelveen, Amsterdam en
Schalkhaar nemen Anne en
Tietsia Bus uit Groningen
deel aan de cursus ‘Een nieuwe toekomst/pensioen in
zicht’.
‘Een fantastische week’, zegt
Anne Bus, medewerker van
de Facilitaire Dienst en met
pensioen sinds oktober 2003.
Samen met zijn vrouw was
hij een week op Terschelling
om afscheid te nemen van
zijn werkend leven en om
zich een beeld te vormen van
hun nieuwe toekomst. ‘Je
hele doopceel wordt gelicht
in die week. Toen wij die
maandagmiddag in Harlingen

Ze zeggen: ‘Als ik de nachtdienst niet meer doe,
zit de rest ermee.’ Op zich is dat een loffelijke
houding. Maar het is niet in het belang van de
gehele organisatie. Het is echter vaak wel de cultuur en die doorbreek je niet gemakkelijk.
We helpen ze ook bij het solliciteren naar een
andere functie. Oudere medewerkers hebben al
snel de neiging om niet meer ‘te gaan’ voor een
nieuwe functie. Dat is jammer. Het ziekenhuis
heeft juist ook behoefte aan oudere medewerkers. Leidinggevenden bijvoorbeeld. Juist ouderen zijn vaak erg geschikt als leidinggevende.’
Een andere vorm van begeleiding die de werkgroep biedt is de cursus ‘Pensioen in zicht’. De
cursus wordt gefinancierd door het azg en
bereidt mensen voor op het afscheid van betaald
werk. Bastiaans: ‘Er is veel behoefte aan die cursus. Dat was vroeger anders. Toen wilde men
zich niet laten kennen. Nu realiseren mensen
zich dat de overgang erg groot is. Daar zien ze
tegen op.’

met de groep vertrokken
naar Terschelling kenden we
elkaar niet. En toen we die
vrijdag in Harlingen afscheid
namen, was het alsof we
familie waren.’
Ik hoorde goede verhalen
over de cursus. Je weet
natuurlijk niet precies wat
het inhoudt maar we zeiden
tegen elkaar: we zien het
vanzelf. Er waren deelnemers
uit heel Nederland. Er was
iemand van Skania, iemand
van de Milieudienst van de
nomen in elk geval mijn
gemeente Groningen, een
vrouw wat werk uit handen
onderwijzer, twee brandte nemen. Maar ik wil me
weermannen. En allemaal
niet bemoeien met háár
namen ze hun vrouw mee.
werk. Zij heeft haar hele
Voor je het weet ben je met
leven het huishouden gereelkaar aan de praat. Dat ging
geld. Ik wil haar daarin niet
vanzelf. Je praat over hoe het
voor de voeten lopen.
is om met pensioen te zijn.
Niet alleen voor jezelf maar
Doe het op je eigen tempo
ook voor je vrouw. Voor haar maar ga niet stilzitten
verandert er natuurlijk ook
Er was iemand bij die al een
veel. Ik heb me wel voorgepaar maanden met de vut

was. Hij vond het moeilijk.
Hij had een erg druk leven
gehad.Hij zat in de
Ondernemingsraad, speelde
in december Sinterklaas en
werkte voor de personeelsvereniging. Thuis kon hij zijn
draai niet vinden. Die eerste
weken zat hij alleen maar te
zappen. Je leerde ook hoe
belangrijk het is om wat
ritme in je leven te houden.
Een ex-docent van de sport-

Bastiaans houdt een pleidooi voor meer aandacht van leidinggevenden voor de ouder wordende medewerkers. ‘De ervaring is dat mensen
lang een ‘voldoende’ kunnen scoren op hun
werk. Ze draaien dan louter op ervaring en routine. Maar met wat extra aandacht van de leidinggevenden en de medewerkers zelf kan dat makkelijk een ‘goed’ worden. De werkgever kan daar
best wat actiever in worden.’
De drempels zijn soms erg hoog. Dat ziet ook
Bastiaans: ‘Het bespreekbaar maken bijvoorbeeld
van het volgen van een opleiding. Ouderen hebben al snel het gevoel dat ze achter lopen. Toch
zie ik wel iets van een verandering. Men wordt
zich meer bewust van de waarde van oudere
medewerkers. Zo heeft het Steunpunt
Informatisering een aantal computercursussen
gegeven op een wat lager tempo.’ Een prima initiatief vindt Bastiaans: ‘Ouderen hebben vaak
wat schroom om deel te nemen aan dergelijke
cursussen. Ze zijn bang voor examens. Ze zijn
ook bang voor pottenkijkers als ze het allemaal

niet zo snel snappen. Het schijnt dat juist in de
avond- en nachtdiensten veel ouderen proberen
een pc onder de knie te krijgen. Dan heb je eindelijk rust en is er niemand die over de schouder
mee kijkt. Het azg zou dat meer kunnen faciliteren. Vormen waarin de lesstof zo wordt aangeboden dat mensen ermee aan de slag kunnen op
momenten dat ze er zelf tijd voor hebben.’

28 – 29

opleiding cios vertelde over
hoe belangrijk het is om in
beweging te blijven.
Natuurlijk hoef je geen veertig kilometer per uur meer
op de fiets. Doe het op je
eigen tempo maar ga niet
stilzitten. Ik schaats en fiets
graag. Ik neem me in elk
geval voor om een of twee
keer per week naar de ijsbaan te gaan. En ik blijf lid
van de Visclub van het azg.
Al met al ben je intensief
bezig die week. Er waren
iedere dag drie sessies. Je
vertelt elkaar over wat je
werk voor je heeft betekend,
we zijn een middag op juttertocht langs het strand
geweest, we hebben een
ochtend doorgepraat over
hoe dat nou is om afscheid
te nemen van het werkend

leven. Het is in elk geval heel
belangrijk om waardig
afscheid te nemen. Je moet
het afsluiten. Toen ze vroegen of ik een afscheidsreceptie wilde, heb ik dus direct
maar ja gezegd.
Gemoedelijk
Een leerzame week maar ook
een leuke week. De plek is
prachtig. De volkshogeschool
is gebouwd bovenop de bunker in de duinen. Je hebt je
eigen kamer, lekker eten en
’s avonds kun je samen nog
wat drinken. Heel gemoedelijk allemaal: wie wat te drinken pakt, zet een streepje.
Toen hij vijftien werd, ging
Anne Bus aan de slag. Na de
Lagere Zeevaartschool ging
hij op de grote vaart. Tot zijn
moeder daar niet meer tegen

kon en hij schilder werd. Een
hele reeks van vakdiploma’s
heeft hij behaald. Uiteindelijk
kwam hij bij het azg terecht.
Daar werkte hij 34 jaar. Tijd
voor zijn pensioen. En nu?
‘We zien het nog wel.
Iemand zei: zorg dat je geen
verplichtingen meer hebt,
zorg dat je echt vrij bent. In
elk geval wil ik het huis wat
opknappen. En mijn dochter
heeft een nieuw huis
gekocht dus misschien ga ik
daar ook nog aan de slag. Het
grote voordeel is: niets moet.
Je doet het allemaal in je
eigen tempo.’

Yvonne Verhagen, hoofd p&o Milieudienst Groningen

leeftijdsbewust personeelsbeleid bij de milieudienst groningen

En de winnaar is …
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Goed voorbeeld doet volgen. In 2003 reikte minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de
Geus de Cum L’Oude-prijs 2003 uit aan de heer H.P.
Bakker van de Milieudienst van de gemeente
Groningen. De prijs is ingesteld door de Taskforce
Ouderen en Arbeid.

Het is een prijs voor bedrijven die zich onderscheiden door een personeelsbeleid dat betere
loopbaanmogelijkheden biedt aan werknemers
van 45 jaar en ouder, dat de participatie van
ouderen in het arbeidsproces bevordert en dat
bijdraagt aan gelijke kansen en mogelijkheden
voor werknemers in verschillende leeftijdscategorieën. Wat maakt de aanpak van de milieudienst Groningen zo bijzonder? Het zijn eigenlijk
geen grote, ingrijpende maatregelen. Het is,
aldus de jury, veel meer vanwege het feit dat ‘er
de afgelopen jaren op praktische en originele
wijze gewerkt is aan ‘het aan boord’ houden en
verder ontwikkelen van de oudere medewerkers.’ De jury is erg te spreken over de resultaten
van dat beleid: ‘De Milieudienst is een gezonde
organisatie. Met zeer betrokken medewerkers,
van hoog tot laag. Inzetbaar zijn en blijven vormt
de boventoon. Medewerkers zijn trots op hun
werk en op hun bedrijf’.
Flexibiliteit
Yvonne Verhagen is hoofd P&O. Zij vertelt over
de aanpak bij de Milieudienst. Bij de Milieudienst van de Gemeente Groningen werken
ongeveer 380 mensen. Het onderdeel ‘Reiniging’
telt 200 medewerkers. Een belangrijke factor in
het succes is het loopbaanbeleid. De gemeente
Groningen biedt haar medewerkers geen vaste
functie maar een vaste baan. Flexibiliteit, inzetbaarheid en permanente educatie zijn daarom
ook sleutelbegrippen in het personeelsbeleid
van de dienst. Dit vertaalt zich in een duidelijk
omschreven loopbaanpad voor medewerkers bij
de Reiniging. Medewerkers treden er in dienst
als aspirant vaktechnisch milieumedewerker. De
opleidingseis is minimaal vmbo - c en een rijbewijs b. In twee tot drie jaar worden deze medewerkers opgeleid tot vaktechnisch milieumede-

werker en dienen zij het chauffeursdiploma en
het rijbewijs c te halen. Bovendien volgen zij het
opleidingsprogramma ‘Milieumedewerker’. Dit
programma is een cursus van vijf dagdelen over
bijvoorbeeld klantgericht werken en Arbo. De
cursus wordt afgesloten met een toets. Deze
medewerkers worden dagelijks ingezet bij de
belading van de huisvuilzakken en bij het vegen,
het legen van de prullenbakken en de onkruidbestrijding. Na het behalen van de opleidingen en
goede beoordelingen in het werk volgt een vaste
aanstelling als vaktechnisch milieumedewerker.
Tot hun dertigste kunnen deze mensen fulltime
worden ingezet in de belading. Van hun dertigste
tot hun veertigste mogen zij voor 50 procent in
de belading worden ingezet. Na die tijd mag dat
helemaal niet meer. Daarom worden deze medewerkers in de loop van de jaren opgeleid en ingewerkt in allerlei andere taken. Zij groeien in die
periode uit tot all round inzetbare milieumedewerkers. De Milieudienst zoekt voortdurend
naar mogelijkheden om nieuwe activiteiten te
vertalen in werk voor oudere medewerkers.
Voorbeelden zijn de inzameling van verkeerd
gestalde fietsen en toezicht op het afvalbrengstation.

Klussenbord
Tegelijkertijd biedt de Milieudienst haar medeoverleg met de bedrijfsarts. Het klussenbord is
werkers ook de mogelijkheid om te leren
een succes: medewerkers komen uit eigener
omgaan met computers. De dienst organiseert
beweging vragen of er een klus is. Ze blijven
interne cursussen op het gebied van Windows,
betrokken bij de dienst, het drukt het ziekteverWord, Excel en internet. Medewerkers kunnen
zuim en de aanpak brengt geen extra kosten met
hierdoor eventueel later ook ingezet worden op
zich mee.
andere, meer administratieve werkzaamheden.
De Milieudienst moet concurreren met externe Handje contantje
bedrijven. Dat betekent dat kostenbewustzijn
De aanpak van de Milieudienst van de gemeente
erg belangrijk is. Alle werkzaamheden die
Groningen kenmerkt zich door de eenvoud en
‘bedacht worden’ om oudere medewerkers aan
concreetheid van de instrumenten. Een voorde slag te houden zijn dus per definitie nodig.
beeld is het beleid rond de uitbetaling van overHet gaat nooit om gecreëerd werk. Een experiuren. Overuren worden op vrijdagmiddag
ment dat goede vruchten afwerpt, is het klussen(binnen bepaalde grenzen) desgewenst contant
bord. Afdelingshoofden van de Milieudienst
uitbetaald. Als dat niet motiveert!
kunnen op dit bord tijdelijke werkzaamheden
melden. De afdeling p&o probeert vervolgens
medewerkers die om verschillende redenen hun
werkzaamheden tijdelijk niet mogen verrichten
in te zetten op deze klussen. Dat gebeurt na
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Cees Buys, hoofd Facilitaire Dienst en Marja Felten, plaatsvervangend hoofd dienst Arbo, Veiligheid en Milieu

Focus op wat mensen wel kunnen
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De Facilitaire Dienst van het azg kent een hoge
gemiddelde leeftijd en een hoog ziekteverzuim.
Welke mogelijkheden zijn er om daar wat aan te
doen? Cees Buys is hoofd van de Facilitaire Dienst
van het azg. Hij werkt met veel plezier. ‘Werken is
een privilege, een voorrecht.

We mogen het niet meer zo ver laten komen
Marja Felten kent de problematiek van de
Facilitaire Dienst van dichtbij. Zij is plaatsvervangend hoofd van de dienst Arbo,Veiligheid en
Milieu (avm). Deze dienst verzorgde rond de
reorganisatie van de Facilitaire Dienst in 2002
‘Je gaat toch niet stoppen omdat je 65 bent? Ik
voor een grote groep medewerkers een arbeidshoop dat ik tot mijn 75e kan doorwerken. Niet in
kundig onderzoek. Zij is stellig: ‘Er zijn mensen
de hectische functies waar ik nu mee bezig ben.
van 55 die moe zijn en versleten. Van de groep
Tegen die tijd hoop ik mijzelf actief te houden
die helemaal niet meer kan, moet je op een
met coaching, advisering en overdragen van kengoede manier afscheid nemen. Dat gebeurde bij
nis. Het is toch ontzettend jammer van alle kende reorganisatie van de huidige fd. Die groep is
nis en ervaring die je hebt opgedaan als daar
grondig onderzocht. Ze kunnen gewoon niet
niets mee gebeurt? Al die valkuilen waar ik ben
meer. Maar het is duidelijk: we mogen het niet
in gelopen. Daar kunnen we jongeren gedeeltemeer zo ver laten komen. Hulpmiddelen bijvoorlijk voor behoeden. Bovendien: hoe ouder menbeeld. Bij het cluster Logistiek zijn nu nieuwe
sen zijn, hoe meer visie zij in de regel hebben.
karren aangeschaft. Maar wat je ook bedenkt,
Wanneer je die visie koppelt aan de realiteitszin,
het blijft natuurlijk vaak zwaar werk. Zorg dus
kun je veel toevoegen.’
ook dat mensen fit blijven. Daarin hebben ze ook
een eigen verantwoordelijkheid. Maar misschien
Denk vanuit de waarde die mensen hebben
moeten we ze helpen. De dienst avm werkt bijBuys realiseert zich dat zijn pleidooi nauwelijks
voorbeeld aan een health en fitness programma
opgaat voor de meeste medewerkers van zijn
om hen fysiek te versterken. We adviseren ook
eigen Facilitaire Dienst. De gemiddelde leeftijd is
om bijvoorbeeld te werken met taakroulatie en
erg hoog en het ziekteverzuim is alarmerend.
binnen de teams het werk slim te verdelen.
Toch toont hij zich optimistisch: ‘Denk vanuit de
Creativiteit, teamwork. Stuur daar op.’
waarde die mensen hebben. We hebben
momenteel veel oudere medewerkers die om
allerlei redenen thuis zitten. Indertijd had men
nauwelijks bewuste aandacht voor de fysieke
werkomstandigheden. Maar als je veertig jaar op
je knieën werkt, heb je óf heel sterke knieën óf
raken ze versleten. Als bijvoorbeeld je knieën
versleten raken ben je als mens nog niet versleten. Focus op wat ze wel kunnen, op hun “restcapaciteit”. Schrijf mensen niet te snel af!’

Het Molenproject is daar een goed voorbeeld
van. Cees Buys: ‘We hebben nu een project in de
Facilitaire Dienst waarin we medewerkers die
iets anders willen of voor wie de huidige functie
te zwaar is, aan de slag kunnen met werk dat tot
nu toe wordt uitbesteed. We hebben bijvoorbeeld tweehonderd koffieautomaten staan. Het
bijvullen daarvan is uitbesteed aan een firma.
Het zou nu wenselijk zijn om eigen mensen hierop in te zetten en de besparing op de leverancier
aan te wenden als financiering voor reïntegratie
of mobiliteit.’
Fluitend naar je werk en zingend naar huis
Het Molenproject is beslist niet alleen bedoeld
voor medewerkers met gezondheidsklachten.
Cees Buys: ‘Veel oudere medewerkers van de fd
werken al zo lang in het azg op een vaste werkplek dat veranderen moeilijk wordt. Voor hen is
dit project ook bedoeld. Zij kunnen als ze willen
die molen bewust instappen. Het is een goede
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Met elkaar
de schouders
eronder
Het Molenproject haalt
mensen uit de ziekenboeg
Ze is trots op het
Molenproject en dat zie je:
eigenlijk straalt Tineke van
der Molen tijdens het hele
gesprek. Bij de Facilitaire
Dienst was ze onder meer
contactpersoon voor een
gedeelte van de uitbestede
schoonmaak en teamleider
van de oproepkrachtenpool.
Nu werkt ze als projectleider
van het team Gebouw &
Inrichting (g&i) mee aan het
Molenproject.
Het Molenproject is een van
de instrumenten die de
Facilitaire Dienst hanteert
om het ziekteverzuim
omlaag te brengen en om
oudere medewerkers een
goede werkplek te bieden.
Het team g&i bestaat uit
acht vaste medewerkers en
wordt aangevuld door reïnte-

ervaring om eens ergens anders aan de slag te
zijn. Om te merken dat je ook ergens anders
leuke collega’s kunt vinden. Waar het mij om
gaat is dat mensen fluitend naar hun werk gaan
en zingend naar huis gaan. Dat klinkt soft maar
bedrijfseconomisch is dat wel de meest wenselijke situatie.’
Marja Felten juicht het Molenproject toe: ‘We
moeten vermijden dat mensen zo sterk verkokeren dat ze maar op een punt inzetbaar zijn. Dat
maakt ons als ziekenhuis ook flexibeler. Een
transplantatiechirurg kun je niet omscholen tot
internist. Dat begrijp ik. Maar we moeten wat
creatiever zijn zodat we meer uit mensen kunnen halen. Maar het zit ook in mensen zelf. Je
moet zelf ook dingen willen. Ik zie wel eens
jonge mensen die zich gedragen alsof ze niets
anders meer kunnen en ik zie ook wel eens
ouderen die nog steeds alle kanten op kunnen
denken. Soms moet je mensen ook een zetje

grerende medewerkers uit
de dienst. Momenteel wordt
het team bovendien aangevuld door twee herplaatsingskandidaten. In het kader
van het Molenproject is er
ook voor het cluster
Logistiek een team gevormd.
Om wat voor mensen gaat
het bij het Molenproject?
‘We streven naar een mix
van 30 procent medewerkers
die vast bij ons aan het werk
zijn en 70 procent medewerkers die op reïntegratie-basis
werken. De Facilitaire Dienst
kent nogal wat mensen die
thuis zitten en hun eigenlijke
werk niet kunnen doen.
Enkele medewerkers van het
project zaten thuis.
Sommigen hebben klachten
waardoor ze hun oude werk
niet kunnen doen. Anderen
hadden als gevolg van de
reorganisatie van de
Facilitaire Dienst geen werk:
hun oude functie bestond
niet meer. Ik kreeg de vrije
hand. Ik wist bijvoorbeeld
van een oud-collega dat hij

vanwege een conflict thuis
Die restcapaciteit benutten we
zat. Die heb ik gebeld en
Het is geen kneuzengroep
gevraagd om hier met mij
benadrukt Tineke van de
het team aan te sturen. Een
Molen: ‘Iedereen die bij ons
week later was hij weer aan
werkt, is een volwaardige
het werk! We hebben menmedewerker. Het zijn stuk
sen van wie de bedrijfsarts
voor stuk mensen die niet
zei: ‘Kom over een paar
thuis willen zitten omdat ze
weken maar terug, dan kijken
hun eigenlijk werk niet kunwe hoe het is.’ Zo iemand zit
nen doen. Maar ze kunnen
dan thuis maar kan bij ons
vaak andere dingen wel. Die
misschien prima aan de slag.
restcapaciteit, die benutten
Iemand met slijtageproblewe. We zoeken samen naar
men bijvoorbeeld. Bij
de beste mogelijkheid daarLogistiek kan hij zijn oude
voor. We zijn niet alleen een
werk voorlopig niet doen.
klussendienst. We gaan ook
Wij zorgen ervoor dat er
op zoek naar herplaatsingsander werk is.’
mogelijkheden binnen de
dienst. Die man met slijtage-
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geven in de richting van een andere functie. Dat
kan pijn doen. Als leidinggevenden het verkeerd
aanpakken, voelen mensen zich soms niet in hun
waarde gelaten. Maar ik heb vaak meegemaakt
dat mensen na een tijdje erg tevreden terug kijken op zo’n ommezwaai.’ Felten onderkent dat
dit niet zo makkelijk is als het lijkt. ‘Voor veel
mensen is het moeilijk om het oude werk los te
laten en iets nieuws te beginnen. We moeten
daar met elkaar veel eerder aan beginnen. Het
wordt dan ook voor ouderen gewoner om nog
eens te veranderen. Als dat meer cultuur wordt,
is het bespreekbaarder om meer maatwerk te
hebben in functies. Daarvoor hebben we genoeg
creativiteit in het azg.’
In die mensen wil ik investeren
Cees Buys denkt bij nieuwe functies voor medewerkers van de fd niet alleen aan uitvoerende
taken. ‘De oudere fd -er is vaak een evenwichtige

volwassene. Je zag bij de fd wel dat zo’n oudere
medewerker bij vacatures voor een nieuwe leidinggevende radicaal gepasseerd werd. Die
snapt vaak niet waarom hij een jonge jongen
boven zich krijgt zonder enige ervaring. Waarom
kreeg hij niet de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot leidinggevende? Kennelijk durfden we
het niet aan.’ Buys toont zich op dit punt niet
alleen optimistisch maar ook ondernemend. ‘Ik
wil focussen op die groep medewerkers. Mensen
die bewezen hebben het te kunnen. De mensen
die het werk daadwerkelijk doen, moeten de
pool vormen waaruit we de nieuwe leidinggevenden putten. Rijpere professionals. In die mensen wil ik investeren. Daar wil ik de opleidingspijlen op richten. Bottom up. Daarmee borg je processen en continuïteit. Wie het wil, krijgt een
kans. Geef mensen met wil, passie, lef en dus
potentie vertrouwen en ruimte, dan krijgen ze
vleugels.’

problemen is nu alweer voor
Ze ontkent dat het een softe
vijftig procent elders aan het
aanpak is. ‘We zijn niet soft
werk. Op proef maar toch.’
voor mensen. Wie hier
Aandacht is belangrijk.
werkt, wil dat zelf. Wil je
Tineke van der Molen: ‘Het is
niet, prima! Dan is dat een
wel een groep mensen die
probleem van de leidinggeom welke reden dan ook in
vende. Maar als je hier werkt,
een dip zaten. Ik kan ze meer
sta je er ook voor. Wie te laat
persoonlijke aandacht geven
is, levert vakantie-uren in.’
dan een gemiddelde leidinggevende. Als iemand ziek is, Werkzaamheden waar anderen
bel ik diezelfde dag eventjes. niet aan toekomen
Ik hoef dan niet meteen te
In februari 2003 startte het
weten wanneer hij weer aan
team g&i zijn werkzaamhede slag kan. We drinken ’s
den. Tineke van der Molen
morgens ook een keer extra
moet haar best doen om een
koffie. Dan spreken we direct
enigszins complete lijst van
de dag even door. Wie doet
werkzaamheden te geven:
welke klus en hoe staat het
‘We doen zo veel, glasbeermee? Ik bouw de druk op
wassing, kleine verhuizingen,
mensen langzaam op. Ik
het schoonmaken van ruimoverleg bij de start wat ze
tes die worden opgeleverd,
leuk vinden en wat ze beslist
het polymeren van vloeren,
niet leuk vinden. We zorgen
het reinigen van de rolstoeook voor veel variatie in het
len. Het zijn vaak werkzaamwerk. En natuurlijk houden
heden waar anderen niet aan
we rekening met wat iemand
toekomen maar die wel moegewoon niet meer kan of
ten gebeuren. In het restaumag van de bedrijfsarts.’
rant hebben we onlangs alle
stoeldoppen vervangen. Als
je het uitbesteedt, kost dat

ongeveer 35 euro per stoel.
Er staan 500 stoelen in het
restaurant. Nog zoiets: met
het oog op legionella-preventie spoelen we regelmatig
alle kranen die normaal
gesproken dicht blijven. We
doen ook klussen die voorheen werden uitbesteeed
zoals het controleren van de
brandblusapparaten. We
werken trouwens niet alleen
voor de Facilitaire Dienst.
Voor het project ‘azg 100
jaar in de buurt’ hebben we
onlangs een aantal grote mailingen klaargemaakt.’
Wat wil de Facilitaire Dienst
bereiken met dit project?
‘Het is eigenlijk heel eenvoudig,’ zegt Tineke van der
Molen, ‘we willen het ziekteverzuim terugbrengen. We
willen bereiken dat mensen
weer met plezier naar het
azg komen. Dat ze hun
gevoel van eigenwaarde weer
terug krijgen. Het is heel
belangrijk dat het ook zinvol
werk is. We hebben onlangs

de tuinstoelen bij het restaurant opgeruimd. Met elkaar
zetten we dan de schouders
eronder en regelen we het.’
Wie klussen heeft voor het
team g&i kan contact opnemen met Tineke van der
Molen.

De leeftijdsopbouw facilitaire medewerkers
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De medewerkers bij de
Facilitaire Dienst (voorheen de Civiele Dienst,
Technische Dienst en de
dienst Logistiek) vervullen
vaak lichamelijk zware
functies. Uit het artikel
over fysieke en mentale
veranderingen (p. 39) blijkt
dat met name de fysieke
kracht van mensen
afneemt bij het klimmen
der jaren. De sterke vergrijzing bij deze groep medewerkers maakt dat in toenemende mate aandacht
voor de fysieke arbeidsomstandigheden nodig is.
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Bij deze groep medewerkers was ook in 1992 de
gemiddelde leeftijd al
hoog, in 2002 is dat nog
sterk toegenomen.
Opmerkelijk is het relatief
groot aandeel medewerkers boven de 60 jaar. Dit is
veel hoger dan bij de
gemiddelde azg-medewerker en ook hoger dan bij
het analytisch personeel.
(Dat het lager is dan bij de
verpleegkundigen is niet
verwonderlijk.
Verpleegkundigen konden
tot en met 2002 gebruik
maken van het Functioneel
Leeftijdsontslag, met een
uitkering van 80%). Van de
groepen die we geanalyseerd hebben is alleen bij
de medisch specialisten
deze leeftijdsgroep nog
sterker vertegenwoordigd.
Medisch specialisten werken langer door vanwege
een positieve prikkel: de
arbeidsintrinsieke motivatie. Voor medewerkers
Facilitaire Dienst is het
waarschijnlijker dat zij om
financiële redenen kiezen
om door te werken.

35 - 40 40 - 45

55 - 60 60 - 65

> 65

leef tijdsc ategorie

Leeftijdsopbouw facilitaire medewerkers
Percentage facilitaire medewerkers boven de 45 jaar
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% facilitaire medewerkers 50 jaar en ouder

21

32

40

% facilitaire medewerkers 55 jaar en ouder

13

11

21

totaal aantal facilitaire medewerkers in azg

662

506

604

Uitstroomratio facilitaire medewerkers
15 - 20

20 - 25

25 - 30
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50 - 55

55 - 60
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> 65

1992

–

0,41

0,21

0,12

0,10

0,08

0,03

0,14

0,01

0,50

0,00

1997

–

0,28

0,20

0,00

0,03

0,00

0,02

0,07

0,00

1,64

0,00

2002

–

0,06

0,07

0,03

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,73

0,00

Immers, in deze functiegroep zijn veel medewerkers kostwinner.
De uitstroom in deze functies is voor alle leeftijdsklassen erg laag. Onder de
30 jaar is er nog enige uitstroom, daarna blijft de
facilitaire medewerker in
principe in dienst van het
azg.

Emmy van Es, manager Zorg en Bedrijfsvoering Orthopedie

leeftijdsbewust leidinggeven in de pr aktijk
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Breng mensen in beweging
‘Bij het uitwerken van de reorganisatieplannen
vo2000 voor Orthopedie vroegen we iedereen
om mee te denken. En wie staan dan op?
Mensen met een visie op zorg, met ambitie,
met ideeën. Mensen die wat willen leren. En ja,
vaak zijn dat oudere verpleegkundigen. Mijn
ervaring is dat ouderen in een rustiger en stabielere fase van hun leven komen. Zij kunnen
gewoon meer aan. Er werkt bij ons bijvoorbeeld een hoofdverpleegkundige die de kinderen de deur uit heeft. Ze stelt zich flexibel op
in haar rooster en heeft leuke ideeën. Ook
over leidinggeven. Als jij goed voor je medewerkers zorgt, zorgen die goed voor de
patiënt. Zo eenvoudig is het. Maak jezelf overbodig. Leidinggeven is een vorm van opleiden.
De woorden zijn zelfs aan elkaar verwant. Geef
mensen aandacht, focus op wat mensen goed
doen. Coach.’

Aan het woord is Emmy van Es, manager Zorg en
Bedrijfsvoering van de afdeling Orthopedie. Ze
Je ziet haar gewoon weer energie krijgen
moet nadenken over de vraag of Orthopedie ook
Er is geen beleid op papier. Al pratend formueen leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft. Het
leert Emmy van Es wel een aantal belangrijke uitis toch een afdeling waar verpleegkundigen veel
gangspunten. ‘Mijn belangrijkste aanpak van
moeten tillen. Op oudere leeftijd is dat moeilijleeftijdsbewust personeelsbeleid is medewerker. Toch komt ze tot de conclusie dat zo’n
kers zo lang mogelijk zo fris mogelijk te houden.
beleid er niet is. Althans: niet op papier. ‘Uit de
Er werkt hier een vrouwelijke verpleegkundige
Risico-inventarisatie en -evaluatie blijkt dat
van 50 jaar die nu de lerarenopleiding doet.
medewerkers het hier prettig werken vinden.
Fantastisch. Ze komt met nieuwe ideeën, ze
Orthopedie is inderdaad zwaar. Tegelijkertijd is
helpt mij bij trainingen communicatieve vaardigde psychische werklast redelijk, zeker als je het
heden en je ziet haar gewoon weer energie krijvergelijkt met veel andere afdelingen in het ziegen. We laten sleutelfiguren af en toe switchen.
kenhuis. We hebben hier een prettige balans
Oudere leidinggevenden blijven niet te lang op
tussen onhandige brokkenmakers die je langhun plek. Breng mensen in beweging.’ En houdt
zaam maar zeker weer ziet opkrabbelen, oudere
ze in beweging. Emmy van Es: ‘Je moet blijven
patiënten die soms wat in de war zijn en ook
investeren in je medewerkers. En medewerkers
heel ernstig zieke patiënten die er niet meer
moeten op hun beurt ook blijven investeren in
bovenop komen. Natuurlijk moet je in dit werk
zichzelf. ‘Toen ik hier aan de slag ging heb ik
veel tillen. Maar wij vinden dat de zwaarlijvigeerst een week mee gelopen op de verpleegafheid van patiënten niet de last van de verpleegdeling. Daarna heb ik alle verpleegkundigen en
kundige mag worden. We ondersteunen patienalle medewerkers op de polikliniek dringend uitten maximaal in zelfredzaamheid. ‘Zuster, wilt u
genodigd om een dag mee te kijken op een
me even omhoog helpen?’ is een vraag die we bij
andere afdeling. Binnen het azg of daarbuiten.
zwaarlijvige patiënten beantwoorden met ‘Hoe
Ga eens over de muren van je afdeling kijken en
verwacht u dat ik dat doe?’. Natuurlijk helpt een
kom terug met drie dingen die je over zou willen
verpleegkundige in zo’n situatie. Maar dat kan
nemen en drie dingen waarvan je zegt: dat doen
ook door aanwijzingen te geven of door bij de
wij toch beter. Een oudere verpleegkundige
fysiotherapeut aandacht te vragen voor deze
vroeg me of zij hier wel aan mee moest doen, ‘Ik
patient. Begeleiden ja! Overnemen nee! Dan hou
ben toch bijna weg.’ Ik was verbaasd: ‘Maar
je het ook langer vol.’
natuurlijk moet jij mee doen. Wat zou je nog

graag een keer willen doen?’ Het antwoord
kwam snel: een nachtje op de cso. Dat hebben
we toen geregeld. Ze had de nacht van haar
leven! Ik denk wel achteraf: wat jammer dat ze
dat niet eerder heeft gedaan.’
Je laat ouderen bewijzen dat ze meerwaarde
hebben
‘Probeer de verzuring voor te zijn. Als je er tijdig
bij bent lukt dat haast altijd. En soms kun je zelfs
iemand boven zichzelf laten uitstijgen.’ Emmy
van Es noemt het voorbeeld van een secretaresse die tot het inzicht kwam dat ze niet meer op
de goede plek zat. In goed overleg is gezocht
naar mogelijkheden om verder te kijken. Nu
werkt ze op de zorgadministratie. Ze leert veel
en komt daar prima tot haar recht.’
Persoonlijke aandacht. Dat is belangrijk. Emmy
van Es: ‘Wat deden wij? Het is belangrijk om
oudere medewerkers te tonen dat ze meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld door hen te koppelen aan iemand die op een aspect van het
werk wat extra begeleiding nodig heeft. Maar
ook door verpleegkundigen een tijdlang stage te
36 – 37

laten lopen. Of door iemand zich verder te laten
specialiseren op een bepaald aandachtsgebied. Je
moet spelen met de kwaliteiten en de dingen die
een meerwaarde geven aan een team.’
Ook bij de samenstelling van de teams houdt
Emmy van Es rekening met de leeftijd van de
teamleden. ‘Je zorgt voor een goede mix.
Natuurlijk kijk je naar kwaliteiten maar we wilden
ook een goede mix van medewerkers die nog
niet zo lang in dienst zijn en medewerkers die al
langer in dienst zijn. Want let op, ook de jonkies
hebben we hard nodig. En je selecteert natuurlijk
ook op ambities. Ieder individu moet tot zijn
recht komen. We hebben een oudere verpleegkundige met blijvende beperkingen. Die werkt
nu op de polikliniek en kan daar haar steentje bijdragen. Op zich is dat geen ideale oplossing
maar op dit moment in deze situatie wel de best
mogelijke. Of je nu te maken hebt met oudere
medewerkers, jongere medewerkers of zwangere medewerkers, iedereen heeft recht op een
persoonlijke benadering.’

Ondernemer van je eigen loopbaan
Tea Stolte, huismanager Ronald McDonaldhuis

Je kunt niet achterover leunen en afwachten
tot iemand iets voor je regelt
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Tea Stolte werkte dertig jaar bij de
afdeling Neurochirurgie. Sinds 1996
is zij huismanager van het Ronald
McDonaldhuis. Een grote stap voor
een behoudend mens.
In 1966 begon ik met de a-opleiding.
Drieënhalf jaar later bleef ik ‘hangen’ bij Neurochirurgie. Ik volgde
vervolgens een aantal specialistische opleidingen, deed de kaderopleiding en werd hoofdzuster bij de
afdeling mannen en de ic. Die afdelingen lagen naast elkaar. Toen we
naar de nieuwbouw gingen werden
de vrouwenafdeling en de mannenafdeling samengevoegd en werd ik
daar afdelingshoofd. Uiteindelijk
werd ik Coördinerend
Hoofdverpleegkundige (chv) en
weer wat later chv/Beheerder. Niet
slecht toch? Een carrière van 30 jaar!

tien jaar in dezelfde functie. De ene
verandering volgde op de andere,
de ene reorganisatie was nog niet
klaar of de volgende diende zich
aan, het opleidingenstelsel veranderde, verpleegkundige functies
veranderden. En ik merkte dat ik
mijn medewerkers niet meer kon
motiveren. Terwijl dat toch het
werk is van een leidinggevende.
Ook de werkdruk ervoer ik steeds
meer als belastend. Je had ieder uur
een afspraak dus stukken lezen en
schrijven deed ik thuis. En als ik
niets deed, voelde ik me wat schuldig. Je kent het wel: het gevoel dat
je op de middelbare school had als
je tv keek terwijl je nog huiswerk
had. Je was nooit klaar. Ik dacht: ‘ik
doe het gewoon niet meer’.

Ik doe het gewoon niet meer
Neurochirurgie was een mooie tijd.
Tea Stolte vertelt erover met glinsterende ogen. ‘Het is zo’n bijzonder vak... Ik kende natuurlijk het
specialisme van binnen en van buiten. Je assisteerde ook wel bij de
Röntgen. Het was gewoon mijn vak,
mijn grote liefde. Toch merkte ik bij
mezelf dat ik wat opzag tegen nog

Dit is het dus!
In een gesprek met onze personeelsconsulente kwam het een keer
ter sprake. Zij gaf mij de tip om
eens met de loopbaanconsulent te
gaan praten. In enkele gesprekken
met de loopbaanconsulent zette ik
op een rij waar mijn sterke punten
liggen en wat mij in mijn werk bijzonder aanspreekt. Langzamerhand

kristalliseerde zich dat uit. Omgaan
met mensen. Dat kan ik goed en
daar wil ik mee aan de slag. En alsof
het zo moest wezen lag er eensklaps
een brief op de mat: of ik eens wilde
komen praten over de functie ‘huismanager bij het Ronald
McDonaldhuis’. Ik dacht: dit is het
dus! Hoe is het mogelijk? Ik voelde
me zo’n zondagskind.’
Nooit de Neurochirurgie meer
gemist? ‘Eigenlijk niet. Ik liep er
natuurlijk nog wel eens binnen maar
voelde gewoon dat ik er niet meer
thuis hoorde. Dat gaat zo snel. Maar
er kwam veel voor in de plaats. Ik
heb nu een afwisselende baan met
veel verrassingen. ’s Morgens denk
je dat het een rustige dag wordt en
’s avonds ben je doodop van wat er
allemaal gebeurde. Ik weet nog wel
dat ik de dag voordat ik wegging bij
Neurochirurgie van mezelf schrok.
Waar ben ik aan begonnen? Ik ben
een behoudend mens, anders blijf je
ergens niet dertig jaar werken. Zo’n
ommezwaai is erg ingrijpend.’
Je moet ook zelf initiatief nemen
Hoe reageerde je baas toen je zei
dat je na al die jaren iets anders
wilde? ‘Hij begreep het wel. Toen ik
eenmaal in gesprek ging met de
loopbaanadviseur ging het ook erg
snel. Er was voor hem nauwelijks
tijd om veel te doen. Ik vind wel dat
je als leidinggevende daar een taak
in hebt. Je ziet als het goed is dat
een medewerker niet gelukkig meer
is in zijn werk. Als leidinggevende
moet je daar met hem over praten.
En omgekeerd: je hebt als medewerker zelf ook de verantwoordelijkheid om dat soort onvrede aan te
kaarten. Je kunt niet achterover leunen en afwachten tot iemand iets
voor je regelt. Je moet ook zelf initiatief nemen. Dan blijkt vaak dat er
veel kan in het azg.

Leeftijdsopbouw bij verpleegkundigen in het AZG

Oud verdringt jong
40

Een bijzonder plaatje en
dat is het. In de loop van de
jaren zien we het aandeel
oudere verpleegkundigen
in het azg gestaag stijgen.

35
30
25
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Uitstroom in de verschillende leeftijdsklassen
Ook voor de verpleegkundige beroepsgroep hebben
we de ‘uitstroomratio’
berekend: het aantal uitgestroomde medewerkers
gedeeld door de op 31
december nog aanwezige
medewerkers van die leeftijdsklasse.
De toename van het aantal
oudere verpleegkundigen
is veel sterker dan de toename van het aantal andere azg’ers. Het resultaat
van gericht beleid? Het lijkt
er sterk op. Kennelijk is de
functie in de loop van de
jaren aantrekkelijker
geworden.
Uit de uitstroomratio blijkt
bovendien dat tot en met
1997 verpleegkundigen niet
doorwerkten tot hun 60e
jaar. Voor die leeftijd waren
ze al uit dienst gegaan.
Omdat de functie te zwaar
was, wegens ziekte of om

20
15
10
percentag e

Het jaar 2002 springt er
wat vreemd uit. De tendens was juist dat het aandeel jongere verpleegkundigen zakt. In 2002 stijgt
hun aandeel echter. Deze
trendbreuk wordt verklaard door de introductie
van de beroepsbegeleidende leerweg. Werkten verpleegkundigen in die leeftijdsgroepen voor 2002
vaak als stagiaire in het
azg, vanaf dat jaar kregen
veel verpleegkundigen-inopleiding een aanstelling.
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0,1

7,4
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8,5

2,4
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0,0

4,2
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20,9
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19,3
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8,1

2,1

0,0

0,0
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0,0
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0,3

0,0

jaren >

35 - 40 40 - 45

55 - 60 60 - 65

> 65

leef tijdsc ategorie

Leeftijdsopbouw verpleegkundig personeel
Percentage verpleegkundig personeel boven de 45 jaar
1992

1997

2002

% verpleegkundigen 45 jaar en ouder

11

23

32

% verpleegkundigen 50 jaar en ouder

3

10

16

% verpleegkundigen 55 jaar en ouder

0,3

2

6

totaal aantal verpleegkundigen in azg

1650

1652

2160

Uitstroomratio van verpleegkundig personeel
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55 - 60
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1992

0,00

0,09

0,09

0,06

0,02

0,05

0,01

0,00

0,20

0,00

–

1997

0,00

0,06

0,06

0,06

0,03

0,02

0,01

0,01

0,03

0,00

–

2002

0,00

0,14

0,12

0,11

0,08

0,07

0,02

0,02

0,04

1,50

–

zaken in een andere levenssfeer op te pakken. Vanaf
2000 (blijkt uit eerdere
analyses) ‘halen’ veel verpleegkundigen hun functioneel leeftijdsontslag op
60 jaar. De nieuwe seniorenregeling zal hieraan veel
bijdragen: vanaf 55 jaar
kunnen medewerkers in de
directe zorg 20% met
betaald verlof. Die dag rust
maakt het voor veel ver-

pleegkundigen mogelijk
om gezond hun pensioen
te halen.

> 65

f ysieke en mentale ver anderingen en hun gevolgen voor het functioneren
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Ouder worden gaat met de jaren
Een Amerikaanse documentaire uit 1999 toont
een bedrijf waar uitsluitend gepensioneerden
werken. We zijn dergelijke beelden niet meer
gewend. Het is alsof je in een andere wereld
stapt. Je ziet mensen van zeventig, tachtig jaar
druk met elkaar aan het werk. Het tempo ligt
laag. Er wordt gelachen. Er wordt ruzie
gemaakt. De administratrice maakt zich druk
over een kleinigheid. Zware dozen tilt men er
met zijn tweeën. Toch is de directeur dik tevreden: de omzet is goed en hij maakt winst. Het
kan dus kennelijk, werken tot je tachtigste.
Toch verandert er veel bij een mens als hij
ouder wordt. Het gaat vanzelf. Maar wát
gebeurt er precies en wat betekent dat voor
het werkend leven?

Fysiologische veranderingen bij
ouder worden
Vroeger was werken vooral lichamelijk zwaar. In
de loop van de jaren veranderde dat. Het werk
wordt complexer, het afbreukrisico neemt toe en
er zijn meer mensen bij betrokken. Werk vergt
niet langer alleen lichamelijke kracht. Het vergt
ook mentale kracht en sociale vaardigheden.
Hierdoor is de belasting door het werk niet
(meer) uitsluitend uit te drukken in puur fysiologische maten maar moeten ook mentale en sociale aspecten meegenomen worden.
Met name naar de fysieke belastbaarheid is veel
onderzoek gedaan en ook over het psychisch
functioneren in relatie tot de leeftijd is veel
bekend. Het sociaal functioneren is een relatief
nieuw aspect bij het beoordelen van het arbeidsvermogen.
Ouder worden leidt tot een afname van de fysieke belastbaarheid en ook de mentale belastbaarheid neemt met het stijgen van de leeftijd af.
Hiertegenover staat dat het functioneren op
sociaal-emotionele en ‘politieke’ vlakken juist
beter wordt. Senioren maken minder ongelukken dan jongeren. Zij werken veiliger, iets dat
door meer ervaring en bedachtzaamheid verklaard zou kunnen worden.

Met het ouder worden, neemt de fysieke kracht
van mensen af. Hun longinhoud vermindert en
de maximale hartfrequentie neemt af. Dit proces
kan door training worden uitgesteld maar niet
worden voorkomen. Wie op oudere leeftijd
dezelfde prestatie wil kunnen neerzetten moet
steeds meer en zwaarder trainen.
Vrouwen hebben, bij een zelfde lengte en trainingstoestand als mannen, gemiddeld een 25 tot
30 procent lagere fysieke belastbaarheid.
Daarom is vooral bij vrouwen het effect van het
ouder worden in fysiek zwaardere functies een
punt van zorg. Onderzoek toont aan dat bij een
gelijkblijvende fysieke belasting door het werk
rond het vijftigste levensjaar met name bij vrouwen een kritieke grens wordt bereikt. Op dat
punt komt de werkbelasting in de buurt van de
maximale lichamelijke belastbaarheid. Wanneer
er tevens sprake is van overgewicht, ligt deze
situatie nog ongunstiger.
Ook de tijd die nodig is voor herstel na fysieke
inspanning neemt met het klimmen der jaren
toe. Wie na vermoeiende werkzaamheden
onvoldoende herstelt, raakt al snel relatief overbelast. En dat kan resulteren in ziekte. Daarnaast
neemt de slaapkwaliteit af na het veertigste
levensjaar. Dit betekent onder andere dat werken in ploegen- en nachtdiensten belastender is
voor senioren.
Naarmate men ouder wordt, wordt ook de
noodzakelijke drempel om dingen waar te kunnen nemen hoger. Dit betekent bijvoorbeeld dat
men meer licht (lux) nodig heeft om scherp te
kunnen waarnemen en dat plotselinge overgangen van licht naar donker moeilijker worden.
Ook de drempel om geluiden waar te kunnen
nemen wordt hoger. Hierdoor wordt het moeilijker hoofd- van bijgeluiden te onderscheiden.
Achtergrondgeluiden maken het de oudere
werknemer lastig. In het algemeen zijn dit aspecten van het ouder worden die met behulp van
hulpmiddelen of ergonomische aanpassingen
grotendeels kunnen worden opgevangen.

Dit artikel is gebaseerd
op de notitie ‘Oudere
medewerkers in het azg;
positie en werkbeleving’
van 2001, Anke Kremer,
Hanneke Haken (av&m),
Marieke Ferwerda, Koos
Keijer (stafgroep o&o).

hoog

groei

pre s tati e s

Mentale veranderingen
Een heel ander gevolg van ouder worden is dat
de snelheid waarmee iemand informatie kan verwerken, afneemt. Het reactievermogen neemt
dus af. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer
voordat een impuls gevolgd wordt door een
vestigen
fysieke reactie. De kans op fouten neemt dan
toe. Het verminderde reactievermogen veroorexploreren
zaakt ook een slechtere score op een aantal
vooruitkomen
intelligentietesten. Het is daarom een misvatting
dat de intelligentie afneemt op latere leeftijd.
Ook het leervermogen van senioren wordt niet
laag
minder. Zeker als men in training blijft en regel15
20
25
30
35
40
45
matig nieuwe dingen leert, blijft de cognitieve
leef tijd
capaciteit tot rond het zestigste jaar stabiel. Wel
Loopbaanfasen volgens Hall
verandert de manier waarop men leert, zodat de
manier van onderwijs wel moet worden aangepast.
Junioren (15-30 jaar)
In de exploratiefase (vanaf ongeveer 20 jaar)
Conclusie
tracht de jongere zich te identificeren met een
Omdat oudere werknemers de afnemende
voor hem tamelijk nieuwe wereld. De organisatie
(fysieke) capaciteiten grotendeels kunnen comprobeert in te schatten waar de bekwaamheden
penseren met toegenomen of extra capaciteiten
van de nieuwkomer liggen, hoe hij in de omgang
op andere gebieden en door ergonomische
is en wat het lange termijn potentieel van deze
maatregelen is in algemene zin geen duidelijk
werknemer is. De nieuwe werknemer oriënteert
verschil tussen de werkprestaties (de productizich op zijn mogelijkheden in de organisatie.
viteit) van oudere en jongere werknemers. Wel
Vaak gebruikt men in deze loopbaanfase een tijkunnen verschillen en problemen optreden op
delijk contract. Het leren van nieuwe vaardighespecifieke functioneringsgebieden en bij speciden en het verkrijgen van erkenning zijn in deze
fieke functies.
fase belangrijk. De eerste jaren zijn bepalend
Een punt van zorg betreft de vrouwelijke werkvoor de verder ontwikkeling van de loopbaan.
nemers van rond de vijftig in fysiek zware functies. Hun fysieke belastbaarheid neemt duidelijk
Er zijn hier twee aandachtspunten. In de eerste
af. Hierdoor dreigt een relatieve overbelasting
plaats is er de reality-shock’. In deze eerste fase
met gevaar voor verzuim.
van zijn loopbaan vergelijkt de werknemer zijn
verwachtingen met de realiteit. Hij vergelijkt zijn
Loopbaanfasen
eigen tevredenheid over zijn werkprestatie met
Arbeidspsychologen onderscheiden in een loopdie van het bedrijf. Hij ontdekt welk gedrag
baan globaal drie fasen. In elke loopbaanfase
gewenst is en wordt beloond en welk gedrag
nemen mensen nieuwe en andere rollen aan. In
juist wordt bestraft. Als dat tot problemen leidt
elke loopbaanfase stelt de organisatie andere
kan hij zich opnieuw gaan bezinnen op zijn loopeisen aan de medewerker. En omgekeerd: stellen
baan.
werknemers andere eisen aan de organisatie.
Het tweede aandachtspunt betreft het zogeHet blijft echter steeds noodzakelijk om behoefnaamde ‘Syndroom van het ongebruikt potentiten en mogelijkheden van het individu af te
eel’. Het gaat daarbij om de onwil of het onverstemmen op de eisen en mogelijkheden van de
mogen van de organisatie om de beginnende
organisatie. Gebeurt dat niet dan dreigt er een
werknemer vol in te zetten.
mismatch. Een kort overzicht van de verschillende loopbaanfasen.
Medioren (30-45 jaar)
De volgende fase van de loopbaan wordt ook
wel de vestigingsfase genoemd. In deze fase ontdekt de medewerker zijn eigen mogelijkheden
en bekwaamheden. Zodoende bouwt hij een
‘professionele identiteit’ op. Hij lanceert als het
ware zijn eigen loopbaan. Leiding en ondersteuning zijn daarbij erg belangrijk.

40 – 41
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Persoonlijke relaties en het testen van beroepsSenioren (>45 jaar)
relaties staan in deze periode centraal. In hun
De derde en laatste loopbaanfase kan zich op
loopbaan en in hun relationele levenssfeer wordrie manieren ontwikkelen. Iemand kan doorden mensen in deze fase geconfronteerd met
groeien naar de top van zijn professionele kunbelangrijke veranderingen.
nen. Iemand kan zich ook op zijn niveau handhaIn het tweede deel van de vestigingsperiode
ven. En tenslotte kan iemand gedurende die laatmoet blijken of men erin geslaagd is een volste jaren van zijn loopbaan minder goed gaan
waardige identiteit op te bouwen. Meestal zal
presteren.
deze loopbaanfase gekenmerkt worden door
vooruitgang met een stijging in de hiërarchie of
Hoe iemand zich die jaren ook ontwikkelt: vanaf
een toename van de beroepsbekwaamheid.
zijn 65e staat de loopbaan in het teken van het
afscheid nemen van het arbeidzaam leven en het
Aan het einde van deze fase zal een medewerker
voorbereiden op de fase daarna. Hoe geef je zin
ontdekken dat hij niet al zijn loopbaandoelen kan
je resterende leven? Voor veel mensen is dat
realiseren. Er zal een discrepantie ontstaan tusmoeilijk: zij ontlenen veel eigenwaarde aan hun
sen loopbaanverwachtingen, ambities, doelen
werk.
enerzijds en de mogelijkheden anderzijds.
Dit kan leiden tot een ingrijpende heroriëntatie
Ervaringsconcentratie
van het individu op zijn resterende of nieuw te
Een verschijnsel dat van groot belang is bij loopontwikkelen loopbaanmogelijkheden.
baanvorming is de ervaringsconcentratie.
Op een bepaald punt in hun loopbaan komen

Verzuim naar leeftijd
Bij toenemende leeftijd
neemt doorgaans het verzuimpercentage toe terwijl
de verzuimfrequentie juist
afneemt. Oudere medewerkers verzuimen dus
gemiddeld minder vaak maar
als zij eenmaal verzuimen
duurt het langer voor ze hersteld zijn. Onderzoek van
tno Arbeid laat zien dat de
hoogte van het verzuim veel
meer wordt beïnvloed door
de duur van de functie-uitoefening dan door iemands
leeftijd. Het verzuim neemt
toe met de duur van de functie-uitoefening als gevolg van
duurbelasting. Deze tabellen
geven de meldingsfrequenties en de verzuimpercentages van het totale azg en de
verpleging weer. Voor het
azg stijgt het verzuimpercentage met de leeftijd,
behalve voor de leeftijds-

groep ouder dan 54 jaar. In
de afgelopen jaren is het
totale verzuimpercentage
gedaald van 6,7 procent in
2000 naar 6,1 procent in
2002. Deze daling van voornamelijk het langdurig verzuim geldt voor alle leeftijdsgroepen. Daarentegen is de
verzuimfrequentie van de
oudere medewerkers de
afgelopen jaren gestegen,
net als die van de medewerkers in de jongste leeftijdsgroep.
Voor de verpleging geldt dat
medewerkers in alle leeftijdsgroepen zich ongeveer even
vaak ziek melden. Het verzuimpercentage neemt met
uitzondering van de leeftijdsgroep van 45 t/m 54 jaar toe
met de leeftijd.

2000

2001

15 t/m 24 jaar

4,6

4,2

2002

4,0 (m 2,6 – v 4,3)

Verzuimpercentage

25 t/m 34 jaar

5,5

5,4

5,1 (m 2,7 – v 6,1)

azg

35 t/m 44 jaar

6,8

7,1

6,3 (m 4,9 – v 7,2)

45 t/m 54 jaar

7,7

8,6

7,1 (m 6,0 – v 8,0)

> 54 jaar

9,5

9,3

6,9 (m 6,6 – v 7,5)

2000

2001

15 t/m 24 jaar

1,1

1,4

2002

1,6 (m 1,1 – v 1,9)

Meldingsfrequentie

25 t/m 34 jaar

1,8

2,0

2,0 (m 1,5 – v 2,2)

azg

35 t/m 44 jaar

2,1

2,1

2,0 (m 1,8 – v 2,1)

45 t/m 54 jaar

1,9

1,8

1,9 (m 1,6 – v 2,1)

> 54 jaar

1,5

1,4

1,7 (m 1,5 – v 2,0)

2002

15 t/m 24 jaar

4,5

Verzuimpercentage

25 t/m 34 jaar

5,8

verpleging

35 t/m 44 jaar

7,8

45 t/m 54 jaar

6,5

> 54 jaar

9,0

2002

15 t/m 24 jaar

2,3

Meldingsfrequentie

25 t/m 34 jaar

2,3

verpleging

35 t/m 44 jaar

2,3

45 t/m 54 jaar

2,2

> 54 jaar

2,4

mensen in een functie terecht die bij hen past en
waarin ze kunnen groeien. Na de inwerkperiode
functioneren zij steeds beter. De leidinggevende
heeft er geen omkijken naar en de resultaten zijn
voorspelbaar. Door de toenemende ervaring
werken zij steeds effectiever en efficiënter. Een
leidinggevende komt al gauw in de verleiding
deze medewerker in die functie te behouden.
Wat hij daarbij echter over het hoofd ziet, is dat
de prestatiecurve bij veel medewerkers na enige
tijd daalt. Na al die tijd hebben medewerkers het
wel gezien. Zij missen de uitdaging van het
nieuwe en doen geen nieuwe leerervaringen
meer op. Of zij raken verknocht aan hun functie
omdat de daaraan verbonden routine wel zo
gemakkelijk is. Wanneer de situatie verandert en
nieuwe eisen stelt aan de geroutineerde medewerker ontstaat er voor hem een moeilijke situatie. Hij beschikt niet meer over adequate kennis
en vaardigheden. De medewerker staat stil in
zijn ontwikkeling.

42 – 43

Veroudering van kennis
Kenniswerkers vervullen de kernfuncties in het
azg. Kennis veroudert echter steeds sneller. Het
moment waarop de helft van het geleerde in de
initiële opleiding is verouderd, komt steeds korter na het afronden van de opleiding. Dit gegeven maakt dat een sterke stijging van de
gemiddelde leeftijd en verschijnselen van ervaringsconcentratie steeds meer tot problemen
kunnen leiden bij de patiëntenzorg en de dienstverlening.

En toen …
Terug naar de openingsscène: een bedrijf waar
alleen maar ouderen werken. Ouder worden
gaat vanzelf. Daar hoeft het bedrijf weinig voor
te doen. Maar om deze groep medewerkers
gezond en met plezier aan het werk te houden,
vergt wel een inspanning. Niet alleen van het
bedrijf: wie tot op hoge leeftijd met plezier naar
zijn werk wil gaan, moet daar ook zèlf aan werken.

Ondernemer van je eigen loopbaan
Kees Minnis, onderhoudstechnicus afdeling Bouw

Ik werd zo kwaad

azgcahiers 9

januari 2004 Zorg voor jaren

Het is makkelijker gezegd dan
gedaan: veranderen van baan is leuk
en uitdagend. Veranderen is niet
altijd makkelijk. Vaak is het zelfs
zwaar! Kees Minnis maakte het aan
den lijve mee. Terugkijkend zegt hij:
‘Het was een rotperiode. Ik was zo
kwaad…’
Dat was een dreun voor mijn
hoofd
Terug naar het begin. Kees Minnis
begon in 1959 als scheepstimmerman. ‘Tot 1968 werkte ik als
scheepstimmerman. Ik deed vooral
het betimmeren van schepen en het
maken van meubels. Vervolgens ben
ik de bouw ingegaan. Een van de
projecten waar ik aan werkte was
een project bij de Radiologie van
het azg. Een half jaar nadat ik daar
weg was, stond er een vacature in
de krant. Ze zochten een donkerekamer bediende. Nou was fotografie
wel zo’n beetje mijn hobby dus solliciteerde ik. Ik had geen benul wat
het inhield. Na drie jaar als donkerekamer bediende heb ik de opleiding
Fotografie gedaan. En dat heb ik
uiteindelijk 33 jaar gedaan bij
Radiologie. Zo’n twaalf jaar geleden
werd duidelijk dat de fotografen
daar weg moesten. Maar dat liep
zo’n vaart niet. Bij de verhuizing
naar de nieuwbouw kwam de
beheerder echter naar me toe en zei
dat ik nu echt iets anders moest
gaan doen. De functie was al eerder
opgeheven maar nu moest ik ook
echt mijn werkzaamheden stoppen
Dat was een dreun voor mijn hoofd.
Ik dacht altijd dat ik wel een klein
deel van mijn werk zou houden.
Maar wat dan? De administratie van
Radiologie, daar kon ik terecht.
Maar dat is mijn vak nooit geweest.
En ach, na een tijdje wen je er ook
wel weer aan. Ik heb dus gezegd ‘ik
wil hier wel blijven.’ Dat mocht ook
wel maar dan moest ik een opleiding volgen. Daar zag ik geen brood
in. Ik werk nog maar vijf jaar!’

‘Er is geen vacature’
De herplaatsingsconsulent adviseert
Minnis om op zoek te gaan naar iets
anders. Vergeefs gaat Minnis praten
bij een aantal organisatie-onderdelen in het azg. Tot driemaal toe
vindt hij een leuke functie. Tot driemaal toe krijgt hij te horen dat er
geen vacature is. ‘Ik werd toen zo
kwaad. Ik was het zat. Ik moet me
oriënteren, ik kom met drie mogelijkheden en het enige wat ze zeggen is ‘geen vacature’. ‘Na twee
weken vroegen ze of ik even bij de
beheerder wilde komen. Die zei: we
hebben een deal met de fd. Je kunt
daar terecht. Dus toch!’
Bij de Facilitaire Dienst werk Minnis
nu als timmerman. Zijn oude stiel.
‘Het was erg wennen, dat wel.
Nieuwe apparatuur, nieuwe materialen. Ik was er 33 jaar uit geweest!
Maar na drie maanden had ik toch
het gevoel: ja, het is goed geweest...
De manier waarop vond ik vreselijk
maar met het resultaat ben ik nu
ergens wel blij. Het is toch fijn om
eens te veranderen. Het is enorm
stimulerend. Je frist wat op. En die
laatste jaren bij Radiologie was het
ook niet een erg vrolijke boel.
Bovendien was het werk vaak erg
gestressed. Het gaat om patiënten.
Aan het einde van de dag moet alles

wel klaar zijn. Hier is dat anders.
Ook de mentaliteit is anders. Ik heb
natuurlijk 33 jaar in de patiëntenzorg gewerkt. De manier van praten
hier in de werkplaats is toch anders.
Dat vind ik ook wel weer eens
mooi.’
Na 33 jaar heb je het ook wel
gezien
Nog advies? ‘In elk geval je laten
ondersteunen, bijvoorbeeld door
iemand van de vakbond. Je hebt
gewoon deskundige hulp nodig.
Zo’n manager praat je zo onder
tafel. Maar ik moet ook zeggen: we
hebben nooit ruzie gehad. De
beheerder bleef altijd vriendelijk.
Voor hem was het ook niet makkelijk: hij moest die reorganisatie rond
krijgen. Toch was het wel een moeilijke tijd. Ik kreeg er ook last van.
Het begon te knagen. Het was hoog
tijd dat ik wat anders vond. En ja, ik
had ergens wel graag tot aan mijn
pensioen willen blijven werken als
fotograaf maar dat zat er nu eenmaal niet in. En laten we wel zijn, na
33 jaar heb je het ook wel gezien. Je
stompt wat af. En het grote voordeel is: ik word weer wat handiger.
Mijn dochter vroeg laatst of ik een
kastje voor haar wilde timmeren. In
twintig minuten was het klaar.’

Noor van Leeuwen-Seelt, directeur p&o

Integraal en strategisch personeelsbeleid
als antwoord op (bijna) alle vragen
Regeren is vooruitzien. In de krappe arbeidsmarkt
van 2013 zal een beroep gedaan worden op ouderen.
De vraag is echter in hoeverre ouderen tegen die tijd
in staat of bereid zijn aan dit beroep gehoor te
geven. Goed vooruitzien wordt gemakkelijker wanneer men ook eens terugkijkt. Dit artikel schetst de
mogelijkheden aan de hand van de ervaringen in de
periode 1992-2003 met het integraal en strategisch
personeelsbeleid van het Academisch Ziekenhuis
Groningen.

44 – 45

blijven zich knelpunten voordoen en vragen
nieuwe ontwikkelingen om adequate antwoorden vanuit het personeelsbeleid. Om daarin een
pro-actief beleid te kunnen voeren, moet het
personeelsbeleid strategisch zijn: het sluit direct
aan op de strategie van de onderneming, het ziekenhuis.
Dit strategisch karakter van het personeelsbeleid
komt ook terug in de arbeidsmarktstrategie.
Patiëntenzorg, maar ook onderzoek en opleiding
is mensenwerk. Om kwantitatief en kwalitatief
de juiste mensen in de organisatie te krijgen en
te houden is een goed doordacht en op de lange
termijn ingesteld arbeidsmarktbeleid nodig. Dit
betekent dat er steeds marktanalyses en anticiperende investeringen nodig zijn. Op deze wijze
heeft het azg over het algemeen – ook in eerdere schaarsteperiodes op de arbeidsmarkt – ernstige tekorten kunnen voorkomen en tijdig in
kunnen spelen op de demografische ontwikkeling die nu ook binnen het ziekenhuis zijn effect
heeft.

Integraal en strategisch personeelsbeleid
Leeftijdsbewust personeelsbeleid is in het azg
een onderdeel van het ‘normale’ personeelsbeleid. Dat klinkt vanzelfsprekender dan het is. In
reactie op het toen in zwang zijnde positieve
actie/doelgroepenbeleid startte het azg begin
negentiger jaren met integraal personeelsbeleid.
Als basis gebruikte het azg het model voor een
vrouwvriendelijke organisatie. Dit model is toepasbaar voor alle denkbare doelgroepen. Het
model komt neer op een mensgericht hrmbeleid met veel maatwerkmogelijkheden. Of het
nu gaat om vrouwen, allochtonen, deels-arbeidsongeschikten, ouderen of welke specifieke categorie dan ook: omgevingsinvloeden, basiscondiIn 1994 kwam de problematiek rond de ouder
ties, organisatie, formele en informele proceduwordende medewerker in het azg uitvoerig ter
res/regels en bedrijfsbeleid moeten getoetst
sprake. In de beleidsnotitie ‘Mobiliteit en leefworden op discriminerende, belemmerende en
tijdsbewust personeelsbeleid in het azg’ werd
bevorderende effecten vanuit de diverse invalseen aantal maatregelen specifiek voor medewerhoeken. Daar is wel deskundigheid over de diverkers vanaf 50 jaar voorgesteld. Deze waren:
se doelgroepen voor nodig. Het azg heeft deze • Deeltijd werken op verzoek
• Herplaatsing op verzoek
deskundigheden in de p&o-staf belegd.
• Een arbeidsgeneeskundig onderzoek plus
Dit integrale personeelsbeleid wordt nu zo’n
een loopbaanoriëntatie
twaalf jaar gevoerd en heeft zich in de praktijk
bewezen. In 1997 ontving het azg de nationale
In gesprek met de or is vastgesteld dat deze
VB-trofee voor de meest vrouwvriendelijke orgamaatregelen in deze vorm te stigmatiserend
nisatie, de allochtonenparticipatie ligt boven het
waren. Afgesproken werd dat in de praktijk zo
omgevingsgemiddelde, de wao-instroom is met
veel mogelijk op individuele basis volgens dit
0,9% de laagste van alle academische ziekenhuibeleid gehandeld zou worden. Tien jaar na dato
zen en ouderen zijn de meest tevreden medekan geconstateerd worden dat dit in de vorm
werkers in het ziekenhuis. De laatste jaren einvan individueel maatwerk ook gebeurt. Gelukkig
digt het azg bovendien telkens hoog in de top
niet in deze enge zin: het maatwerk richt zich op
vijftig van de beste non profitwerkgevers. Toch
mobiliteit en werklastvermindering voor ouderen, waarbij het begrip ‘oudere’ beslist niet
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alleen aan 50+ gekoppeld werd. De discussie die
in de organisatie rond deze notitie is gevoerd
heeft in ieder geval bijgedragen aan de bewustwording en daarmee het draagvlak voor maatwerkbeleid in de praktijk vergroot.
Onderzoek en ontwikkeling
In de periode 1993 tot heden zijn verschillende
onderzoeken uitgevoerd in het azg of in de
bedrijfstak academische ziekenhuizen. Natuurlijk
zijn ook relevante onderzoeken van andere organisaties en algemene publicaties gevolgd. Een
opsomming van de belangrijkste algemene conclusies:
• Vrijwel niemand weet wanneer en hoe hij/zij wil
stoppen met werken. Men wil zijn opties open
houden.
• Iedereen denkt wel aan minder werken, maar wil
dan niet te veel achteruit gaan in inkomen en
zeker geen pensioenopbouw missen.
• Ouderenbeleid begint al bij 40 als het gaat om
fysiek belastende arbeid.
• Onregelmatigheidstoeslagen staan mobiliteit
naar minder fysiek belastende functies in de
weg.
• Ouderen willen meer werkoverleg dan jongeren:
zij willen hun kennis en ervaring in kunnen
brengen.
• Ouderen voelen een cultuurverschil : zij hebben
een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de
organisatie en zien dat niet op dezelfde wijze
terug bij jongere collega’s.
• Ouderen hebben een achterstand op ict-gebied
en t.a.v. nieuwe professionele werkmethoden.
• Zij hebben moeite met het erkennen van achterstand in kennis en moeten via een omweg in een
voor hen acceptabele leeromgeving worden
gebracht.
• De keuze om wel of niet te blijven werken hangt
soms af van bepaalde praktische voorzieningen,

zoals met de auto naar het werk kunnen gaan
(parkeren).
• Ouderen kunnen goed omgaan met verande
ringen in de organisatie en zijn over het
algemeen tevreden over hun werksituatie.
• Ouderen hebben minder kort verzuim en meer
langer verzuim.
• Oudere medewerkers (meestal vrouwen) heb
ben vaak zware zorgtaken in de privé-situatie
(bijvoorbeeld zorg voor bejaarde ouders), maar
voelen daarvoor geen erkenning op het werk
(voor hun gevoel in tegenstelling tot werkende
jonge moeders).
• Oudere medewerkers blijken meer moeite te
hebben met het langere tijd achter elkaar zonder
daglicht werken in patiëntenbehandelruimten,
zoals operatiekamers.
Deze conclusies waren een belangrijke input
voor de cao over 2002 – 2004. Het azg vertaalde deze algemene conclusies in de
(maatwerk)uitvoering van het integraal personeelsbeleid. Dit komt neer op een goed en individu-gericht arbobeleid en personeelsbeleid.
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Arbobeleid
Een academisch ziekenhuis is een volcontinu
bedrijf. Ruim de helft van de medewerkers
werkt in onregelmatige diensten, meestal in de
patiëntenzorg. Een meerderheid daarvan verricht
fysiek (en soms ook mentaal) zware arbeid. Juist
in de uitvoerende functies in de patiëntenzorg is
de meerderheid vrouw. Zij werken bijvoorbeeld
in de verpleging of in operatiekamers. Na een
jaar of tien werken zitten zij in het maximum van
de salarisschaal van die functie en hebben dan
het vooruitzicht om op dezelfde wijze tegen
dezelfde beloning nog zeker twintig jaar door
te werken. Als dat dan ook nog gebeurt in een
afgesloten omgeving met weinig patiëntencontacten zoals in het Operatiecentrum of het
Laboratoriumcentrum, is het niet verwonderlijk
dat zij in een medewerkerstevredenheidsonderzoek lager scoren. Het azg heeft daarom zwaar
ingezet op functiedifferentiatie, opleidingsmogelijkheden, loopbaanbegeleiding en
mobiliteit. De voorwaarden zijn er wel, maar
waarom maken medewerkers er zo mondjesmaat gebruik van?
In het laatste personeelsonderzoek van het azg
gaf 70% van de medewerkers aan te verwachten
over drie jaar nog steeds in dezelfde functie te
zitten. In een serie ronde tafel gesprekken met
oudere medewerkers werd echter vaak gezegd
dat ze niet zo lang op dezelfde afdelingen hadden moeten blijven zitten. ‘Had ik maar eerder
eens een overstap gemaakt. Nu is het te laat…’
In de afgelopen jaren zijn enkele specifieke
knelpunten bij bepaalde functiegroepen zichtbaar geworden, die tot nu toe vooral door
individueel maatwerk zijn opgelost.
• ouder wordende medisch specialisten die
de functie niet meer in volle omvang kunnen
uitoefenen en/of moeite hebben om leven en
werk in balans te houden,
• ouder wordende verpleegkundigen waarvoor
de fysieke belasting te zwaar wordt,
• ouder wordende leidinggevenden die moeite
hebben met veranderde werkmethoden en
werkcultuur,
• ouder wordend analytisch personeel dat te
weinig uitdaging krijgt in het routinewerk in de
besloten labruimten, ouder wordende facilitaire
medewerkers in de lagere salarisschalen, die de
fysieke belasting te zwaar wordt, vaak gekoppeld
aan een minder goede fysieke conditie.

Deze knelpunten kunnen niet alleen door maatwerk worden opgelost. Daarom is ook ingezet
op het ontwikkelen van ‘flankerend beleid’.
Voor de medisch specialisten is veel gedaan aan
ontwikkeling van loopbaanbeleid, beter personeelsmanagement en het bieden van individuele
coaching. Zo maakten bijvoorbeeld enkele
medisch specialisten een overstap naar de
Faculteit der Medische Wetenschappen waar zij
zich gingen toeleggen op onderwijstaken binnen
het nieuw ontwikkelde curriculum.
Voor de verpleegkundigen is functiedifferentiatie
ingevoerd en zijn nieuwe functies ontwikkeld die
een professionele loopbaan tot op academisch
niveau mogelijk maken. Er is veel tilapparatuur
aangeschaft. Oudere leidinggevenden die moeite krijgen met het leiding geven worden mogelijkheden geboden voor een tijdige doorstroom
naar een andere functie. Vaak wordt ook gezocht
naar een tijdelijke overbrugging naar een andere
reguliere functie of een zogenaamde ‘dakpanconstructie’. Deze constructie houdt in dat de
opvolger enkele jaren voor het vertrek van de
ge(pre)pensioneerde wordt aangesteld.
Voor de laboratoria is recent een nieuwe functieopbouw ontwikkeld, die meer loopbaanmogelijkheden biedt. Voor de facilitaire medewerkers

Geen werk was nog erger
Begin jaren zeventig steeg de
werkloosheid in Groningen
naar een nieuw record. De
crisis had met name gevolgen voor jonge laag opgeleide mannen in de bouw, de
metaalindustrie en de detailhandel. In grote getale verloren zij hun werk. Het toenmalige hoofd Sociale Zaken
van het azg had een groot
hart en een schier onuitputtelijk budget. Jonge mannen
moesten werken, vond hij.
En als er elders geen werk
was, dan had het azg wel
werk. Wie dat wilde kon in
het azg aan de slag. Niet als
bouwvakker of metaalbewerker, wel als schoonmaker.

Zodra er in de Technische
Dienst een vacature kwam,
kon men dáár terecht. In die
tijd was schoonmaker een
vrouwenbaan en zeker geen
werk voor een bouwvakker
of een metaalbewerker! Toch
kozen velen in arremoede
voor deze optie. Ze waren
trots op hun eigenlijke vak
maar geen werk was nog
erger. Sommige mannen vertelden thuis dat ze bij de
Technische Dienst in het azg
werkten…
Helaas: ook in het azg werd
in de jaren daarna steeds
meer werk uitbesteed. Veel
mensen van deze generatie
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die de werkbelasting te zwaar wordt, is aanvullend personeelsbeleid opgesteld, waarmee deze
medewerkers in aangepaste (maatwerk) functies
komen. Er is verder zwaar ingezet op een scholingsprogramma voor leidinggevenden waar veel
aandacht is voor arbozorg en coachend leidinggeven.
Het jaargesprek: een adequate monitoring
In een ziekenhuis met ongeveer 7500 medewerkers en zoveel soorten functies en beroepen kàn
ouderenbeleid niet eenduidig zijn. In een fysiek
zware functie zal een 40-jarige als oudere medewerker bestempeld kunnen worden, terwijl de
60-jarige in het administratieve werk absoluut
geen belemmeringen ondervindt van zijn leeftijd. Toch zal goed personeelsmanagement vragen om adequate monitoring en instrumentarium om elke medewerker op de juiste manier in
zijn loopbaan te begeleiden.
In het azg heeft het ‘Jaargesprek’ hiervoor een
belangrijke betekenis. Het jaarlijkse gesprek tussen medewerker en leidinggevende, waarin alle
aspecten van de arbeidsrelatie zowel evaluerend
als toekomstgericht worden besproken, is het
jaarlijkse moment waarop aspecten van het
ouder worden besproken kunnen worden in

bleven daardoor in de
schoonmaak. Veel van hen
leerden het vak waarderen.
Maar veel van hen bleven
moeite houden met deze
loop van hun carrière. Door
hun opleiding en door de
slechte economie in het
Noorden konden zij nergens
anders meer aan de slag.
Wat bleef is een groep van
ongeveer tweehonderd
medewerkers van 50 jaar en
ouder binnen de Facilitaire
Dienst van het azg (totaal
achthonderd medewerkers).
Een groep van tweehonderd
medewerkers die tenminste
dertig jaar achtereen zware
fysieke arbeid hebben ver-

relatie tot de loopbaanontwikkeling.
Waar er belemmeringen zijn om dit in zo’n
gesprek aan de orde te stellen, zijn er diverse
‘loketten’ waar men dat in alle veiligheid wel kan
doen. Voor de medewerker is dit de personeelswinkel, consulent P&O, bedrijfsmaatschappelijk
werk en bedrijfsarts, maar ook in de werkgroep
50+, die al jaren bijeenkomsten organiseert voor
oudere medewerkers. Voor de leidinggevenden
organiseert het azg workshops over leeftijdsbewust personeelsbeleid e.d.
Cultuur en veranderingen in het werk
Rond 2000 organiseerde het azg een reeks
ronde tafelgesprekken met oudere medewerkers. In deze gesprekken kwamen cultuuraspecten en het omgaan met veranderingen in het
werk ter sprake. Ouderen gaven soms aan moeite te hebben met de normen en waarden van
jongere medewerkers. Ook zeiden sommigen
allerlei kennis te missen die de jongere garde in
de initiële opleiding heeft geleerd en toepast in
het werk. Denk aan het maken van verpleegplannen of het werken met computers. Vanuit de rol
van oudere, meer ervaren collega is onkunde
moeilijk toe te geven. Men gaat dit dan omzeilen
of zet zich af tegen al die ‘bureaucratie’, met als

richt. Een groep van tweehonderd medewerkers die
nooit uit eigener beweging
voor de schoonmaak hebben
gekozen. Is het vreemd dat
het ziekteverzuim binnen de
Facilitaire Dienst in 2000 op
ongeveer 17% stond?
Toch is een dergelijk percentage onverteerbaar. Voor de
facilitaire medewerkers die
de werkbelasting te zwaar
wordt, is daarom aanvullend
personeelsbeleid opgesteld,
waarmee deze medewerkers
in aangepaste (maatwerk)
functies komen. In de afgelopen jaren zijn daarnaast
vele individuen in de laagste

salarisschalen geholpen door
een aanvulling op hun pensioenopbouw wanneer dit
een drempel was om vervroegd uit te treden.
Medewerkers in de facilitaire
dienstverlening zijn meestal
laag opgeleid en dus al op
jonge leeftijd met werken
begonnen. Na dertig jaar
lichamelijke arbeid is de slijtage voelbaar. Ook in de
sociale context zijn het vaak
kwetsbare mensen. De laatste tien jaar van het arbeidsleven vallen dan zwaar. Op
de persoonlijke situatie aangepast werk is dan een
manier om ook die laatste
werkperiode voor de mede-

werker, collega’s en leidinggevende plezierig te laten
verlopen. Dit vraagt om geld
en een goed instrumentarium, waarmee op objectieve
wijze de belastbaarheid van
de medewerker kan worden
vastgesteld.
Geld is ook nodig om de verminderde productiviteit door
anderen (jongeren) te kunnen laten opvangen.
Daarnaast wordt in het azg
ook bepaalde werkzaamheden weer inbesteed om zo
een groep minder belastbare
medewerkers met meer
begeleiding en in een langzamer tempo toch hun pensioen te laten halen.

gevolg dat men ook geen opleiding wil.
Daardoor wordt de generatiekloof nog groter.
Aan zo’n knelpunt is zeker wat te doen. Zo
gebruikt het Steunpunt Informatisering van het
azg instructiemethoden die kunnen worden
ingesteld op de doelgroep ouderen. Vanuit het
Opleidingsinstituut van het azg worden oudere
verpleegkundigen bijvoorbeeld uitgenodigd voor
het geven van praktijk-kennisoverdracht.
Doordat zij dit in een theoretisch kader moeten
plaatsen, halen zij zelf op een natuurlijke manier
de theorie weer op. Cultuur is hier dus een
belangrijk aspect. Niet alleen om te komen tot
voor oud en jong gemeenschappelijke normen
en waarden, maar ook voor het scheppen van
een veilige leeromgeving.
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Personeelscapaciteit: kwantiteit en kwaliteit
Vooral in de directe patiëntenzorg is de personeelscapaciteit een voortdurend punt van aandacht: dus niet alleen op het moment van
schaarste! Die aandacht richt zich op de in-,
door- en uitstroom en vooral ook op het behoud
van medewerkers. In relatie tot ouderenbeleid
zijn er een aantal punten die van belang zijn voor
instroom en behoud van oudere medewerkers.
Het belang van nieuwe instroom van oudere

Een overzicht van de onderzoeken die
gebruikt zijn bij de ontwikkeling van
ouderenbeleid in het azg:
• azg-breed personeelsonderzoek;
nzi-1993.
• Interviews voor beleidsnotitie ‘azg
in beweging’ over mobiliteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid; azg1994.
• Leeftijdsbewust personeelsbeleid in
academische ziekenhuizen; vaz-nota
1995.
• Bijscholingsnoodzaak en -behoefte
van oudere medewerkers in het azg;
Mulder, 1996.
• Onderzoek leeftijdsbewustpersoneelsbeleid Prismant;
vaz 1999.

medewerkers moet niet worden onderschat. Het
is een uitstekende manier om kennis en ervaring
in huis te krijgen.
Voor de herintreding van (oudere) medewerkers
heeft het azg een zelfvoorzienend systeem.
Sinds jaar en dag kent het azg een eigen
“bureau tijdelijk personeel” dat de organisatie
voorziet van tijdelijke en oproepkrachten. Een
doorn in het oog van de commerciële uitzendbureaus, maar een prachtig middel om nieuwe
instroom te rekruteren en vanwege gezinsomstandigheden of studie (of soms ook zelf georganiseerde sabatical) uitstromende medewerkers
aan de organisatie te blijven binden. Zij vallen
dan af en toe in een weekend of vakantie in en
blijven zo “employable” in hun vakgebied.
Hiermee wordt ook herintreden een stuk makkelijker: ze beginnen als oproep- of tijdelijke kracht
en stromen dan weer in op een vaste plaats.
Inmiddels heeft het azg ook een centrale pool
gevormd voor secretaresses en administratief
personeel. Hiermee kan een medewerker die
lange tijd de dezelfde functie binnen hetzelfde
onderdeel heeft vervuld makkelijker op andere
plaatsen in de organisatie aan het werk gaan.

• De oudere medewerker blijft
tevreden; onderzoek naar werkbeleving oudere medewerkers in het
azg door de werkgroep 50+, 1997.
• Onderzoek verpleegkundige
arbeidsmarkt, deelrapport 3:
duurzame inzetbaarheid van
personeel in academische ziekenhuizen vaz 1999.
• Ronde tafelgesprekken met oudere
medewerkers in het azg, 1999/2000.
• azg-breed personeelsonderzoek;
iva 2000.
• Rapportage Personeelsmanagement
cyclus Leeftijdsbewust personeelsbeleid azg 2000.
• Oudere medewerkers in het azg;
positie en werkbeleving, azg 2001.

Interessant voor het azg was ook de
benchmark van het eigen personeelsonderzoek met dat van het Ministerie
van ocw (1995) en het rapport ‘Fluitend
naar je werk’ over goed en gemotiveerd
blijven werken tot aan je pensioen, van
de universiteit en onderwijsinstellingen,
beiden uitgevoerd door het iva
(Instituut voor sociaal-wetenschappelijk
beleidsonderzoek en advies) te Tilburg.
Ook het ser-rapport en het rapport Van
Rijn bevatten voor ouderenbeleid interessante informatie.
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Voor behoud van oudere medewerkers is interne Grenzen aan het maatwerk
mobiliteit een belangrijke factor. Steeds meer
Met integraal personeelsbeleid gericht op indiviwordt in het azg getracht om hiervoor geschikdueel maatwerk kom je een eind, maar het is
te functies te identificeren en wellicht straks ook
niet genoeg. Er moet steeds gelet worden op
te gaan creëren. Verder is opleiding en ontwikkeprecedentwerking (waarom voor de een wel en
ling essentieel. Dat gaat makkelijker als het
de ander niet?) en ook de financiële consequengepaard gaat met verandering van de werkzaamties moeten binnen de perken blijven.
heden.
Hoe groter de groep wordt, hoe moeilijker het is
Voor binding met de organisatie is naast inhoud
om individueel maatwerk te blijven voeren. Nu
van het werk en werkomstandigheden ook de
de groep ouderen sterk is gegroeid, neemt de
psychosociale factor van belang. Tegenwoordig
behoefte aan algemene regelingen toe. Aan de
wordt dit benoemd als ‘het psychologisch
andere kant wil men toch kunnen kiezen – afhancontract’ tussen werkgever en werknemer. In de
kelijk van de eigen situatie. Dit was in 2002 aanpraktijk van een ziekenhuis speelt dit zich af op
leiding om ook binnen de cao voor academihet niveau van de medewerker en diens leidingsche ziekenhuizen het cafetariamodel in te voegevende. Zoals ook uit het rapport van Rijn naar
ren. De jaarurensystematiek en het verlofsparen
voren komt is de kwaliteit van de leidinggevende
kunnen worden gebruikt om later minder te
dus een belangrijke bindingsfactor.
gaan werken zonder inkomensverlies. Het recht
Onderdeel van het psychologisch contract is ook
op opleiding en op een periodiek loopbaanadzorg en begrip voor de medewerker: als het werk
vies kunnen behulpzaam zijn om tijdig de goede
te zwaar wordt moet het wat minder mogen en
keuzes in de loopbaan te maken.
als er thuis wat aan de hand is, moet je even weg
mogen blijven. Voor dit laatste is zorgverlof bij
Tien jaar geleden werd met de or afgesproken
uitstek geschikt, maar met de jaarurensystemaom ouderen in het azg niet allemaal over een
tiek en verlofsparen kan hierin ook worden tegekam te scheren. Wat in eerste instantie begon
moet gekomen. Technisch is er nu al veel mogeals een vorm van individueel maatwerk, heeft
lijk: de leidinggevende moet alleen wel de moeizich in ruim tien jaar tijd ontwikkeld tot een intete willen nemen om de maatwerkmogelijkheden
graal, strategisch leeftijdsbewust personeelsbeook daadwerkelijk te leren kennen en deze
leid. Een beleid dat in de praktijk succesvol is
mogelijkheden vervolgens ook te bieden.
gebleken. Alle reden dus om dit beleid ook voor
de komende tien jaar als uitgangspunt te nemen
Het rond krijgen van de diensten wordt met toevoor het hanteren van de problematiek rond
nemende vergrijzing en met toenemende maatarbeidsparticipatie van oudere medewerkers.
werkconstructies echter steeds moeilijker en is
daarmee belemmerend voor ouderenbeleid.
Jongeren moeten het maar willen en kunnen
opvangen.
Gelukkig is er ook de mogelijkheid om hen een
langere werkweek aan te bieden: een mogelijkheid waarvan vooral de voltijdswerkenden graag
gebruik maken. Nu mag het nog tot 40 uur, maar
waarom niet de mogelijkheid voor nog meer
uren? De arbeidstijdenwet staat een gemiddelde
van 48 uur toe…
Een andere manier om de dienstenproblematiek
op te lossen is om het werk anders te verdelen
en de ‘productie’ zoveel mogelijk op regelmatige
tijden te laten plaats vinden. Zelfs in een ziekenhuis is daarin nog veel winst te behalen, mits
men bereid is om de ingesleten werkpatronen te
verlaten.
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