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Arbeidsmarkt 2023; de handen ineen

De zorgvraag groeit in omvang, in aard en in zwaarte. Het wordt steeds lastiger voldoende
goede zorg te leveren. Veel zorgpersoneel heeft last van de hoge werkdruk en stroomt uit.
Er staan veel vacatures open en er stroomt te weinig gekwalificeerd personeel in.
Voor de Arbeidsmarktagenda ‘Aan het werk voor ouderen’ slaan werkgevers, werknemers,
opleiders en overheid de handen ineen. Het doel: een gezond evenwicht tussen in-, door- en
uitstroom van medewerkers én goede zorg voor ouderen.
Aan het werk voor ouderen heeft de ambitie de arbeidsmarkt van de zorg voor ouderen
concreet en zichtbaar te verbeteren. Issues en verbeteringen voor de ouderenzorg zijn vaak ook
heel herkenbaar voor andere sectoren.

Mobiliteitscoöperaties

Een voorbeeld van een project uit de Arbeidsmarktagenda dat voor meerdere sectoren
relevant is, is het project dat zich richt zich op mobiliteitscoöperaties. Mobiliteitscoöperaties
zijn samenwerkingsverbanden in de regio, die zich richten op in- en uitleen van personeel.
Vormen van uitwisseling van zorgprofessionals, die inspelen op bijvoorbeeld over- en
onderbezetting en daardoor bijdragen aan het behoud van goed gekwalificeerde professionals.
Van zorgorganisaties vraagt dit veelal een andere houding, aangezien hun prioriteit tot dan toe
vaak lag bij de organisatie van het interne personeelsbestand. Het stimuleren en ondersteunen
van werkgevers en regio’s om aan de slag te gaan met een samenwerkingsverband, is
aanleiding geweest voor dit onderzoek naar mobiliteitscoöperaties.
Het rapport bevat een inventarisatie van diverse samenwerkingsmodellen, belangrijke
randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking en een aantal goede voorbeelden. Het
bewijst het belang van regionale samenwerking en laat zien dat daar een belangrijke sleutel
ligt voor het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek.
Hans Schirmbeck
Voorzitter Arbeidsmarktagenda 2023
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Het tekort aan medewerkers in de zorg is een van de belangrijkste
uitdagingen voor iedereen die iets te maken heeft met zorg
en welzijn. Een manier waarop organisaties deze krappe
arbeidsmarkt het hoofd proberen te bieden is door in de regio
samen te werken door het in- en uitlenen van personeel. Bij
de Regiegroep arbeidsmarktagenda 2023 bestaande uit ActiZ,
Zorgthuisnl, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, MBO
Raad, NVZ en het Ministerie van VWS, is de behoefte ontstaan
meer inzicht te krijgen in dergelijke samenwerkingen, die ook wel
‘mobiliteitscoöperaties’ worden genoemd. Om die reden heeft de
Regiegroep Berenschot gevraagd een inventariserend onderzoek te
doen naar mobiliteitscoöperaties in de zorg.
Het onderzoek was er niet op gericht mobiliteitscoöperaties
te evalueren, oftewel te onderzoeken of mobiliteitscoöperaties
daadwerkelijk bijdragen aan behoud. Het onderzoek was bedoeld
om de huidige situatie in kaart te brengen, te verzamelen wat er
allemaal al is ontwikkeld op het gebied van mobiliteitscoöperaties
in Nederland.

Aanpak

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen is begonnen
met een grondige deskresearch, en telefonische interviews met
projectleiders RAAT en zes experts in het veld. Op basis hiervan
hebben wij een longlist opgesteld van samenwerkingsverbanden
in de zorg en twee andere sectoren (onderwijs en techniek).
Vervolgens is samen met de stuurgroep een selectie gemaakt van
dertien samenwerkingsverbanden voor de diepte-interviews. Ook
hebben wij gesprekken gevoerd met de zorgprofessionals zelf. De
inventarisatie heeft geleid tot tien vormen van samenwerking.
Deze vormen zijn getoetst en gevalideerd bij de stuurgroep
en klankbordgroep. De resultaten hebben we verwerkt in een
handreiking met praktische handvatten voor regio’s die aan de slag
willen met samenwerking of hun samenwerking willen verbeteren.

Het arrangementenmodel

Als leidraad voor de diepte-interviews is het arrangementen
model (figuur 1.) gehanteerd.
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De volgende onderzoeksvragen zijn beantwoord:
1. Welke samenwerkingsvormen gericht op het in- en uitlenen van
personeel komen er op dit moment binnen de zorgsector voor?
2. Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden die
samenwerkingsmodellen succesvol maken?

Kennis

Gerichtheid
Coalitie en
Besluiten

3. Welke goede voorbeelden zijn er?
Figuur 1. Arrangementenmodel

3

Het arrangementenmodel is door Berenschot ontwikkeld en
bedoeld om succesvolle regionale samenwerking te duiden
(Wesseling en Stolk, 2014). Voor succesvolle samenwerking zijn
de volgende elementen zijn van belang:
•• Arena: de samenwerkingsstructuur en de juiste personen aan
tafel.
•• Gerichtheid: het gezamenlijk perspectief vanwaaruit de
betrokken partners naar elkaar, én naar vraagstukken en
oplossingen kijken.
•• Kennis: de beschikbare informatie en kennis over de
betreffende vraagstukken en oplossingsrichtingen.
•• Afspraken en besluiten: de regels en mechanismen waarlangs
men tot gedeelde beelden en besluiten komt.
Met de diepte-interviews hebben we deze punten per
samenwerkingsvorm in beeld gebracht en geïnterpreteerd.
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Samenwerkingsvormen

Het eerste doel van het onderzoek was het in kaart brengen van
bestaande samenwerkingsvormen gericht op het in- en uitlenen
van personeel in de zorgsector.
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen standaardvoorbeeld
bestaat van een mobiliteitscoöperatie in de zorg.
Samenwerkingsverbanden gericht op personeel zijn er in
allerlei soorten, en lopen qua vorm en activiteiten uiteen. De
inventarisatie heeft uiteindelijk geleid tot tien vormen van
samenwerking:

Samen
werkingsvormen

1. Werkgeversnetwerk met matchingsplatform.
2. Commercieel servicebureau.
3. Stichting met matchingsbureau.

Reflectie
van zorg
professionals

4. Mobiliteitsnetwerk met matchtafels.
5. Coöperatieve vereniging met pool.
6. Matchingsnetwerk met commerciële coördinator.

Conclusies
en tips

7. FlexBV binnen een holding.
8. Stichting met vervangingspool.
9. Werkgeversnetwerk met regionale flexpool.

Bijlagen

10. Coöperatie met uitzendbureau.

In dit rapport worden per vorm de volgende elementen in kaart
gebracht:
•• De ambitie van de samenwerking: waarom werkt men samen
en wat wil men bereiken?
•• De beschrijving van de samenwerkingsvorm aan de hand
van de bouwstenen van het arrangementenmodel (arena,
gerichtheid, kennis en afspraken/besluitvorming).
•• De doelmatigheid: welke (tijds)investering is nodig om het
samenwerkingsverband op te zetten en draaiende te houden?
•• Voor- en nadelen van de samenwerking.
•• Randvoorwaarden voor succes.

Twee hoofdrichtingen

Als we kijken naar de structuur van de gevonden samenwerkings
verbanden dan zien we veel verschillen. Qua ambitie kunnen we
de groep in twee hoofdrichtingen verdelen:
•• Samenwerkingen die gericht zijn op het beter benutten van het
arbeidspotentieel. Deze samenwerking is vooral opgezet vanuit
de werkgever met als doel om de beschikbare capaciteit aan
personeel efficiënter in te zetten. Een voorbeeld is een pool van
werknemers die tijdelijk worden ingezet bij een aangesloten
werkgever die op dat moment behoefte heeft aan personeel.
•• Samenwerkingen die gericht zijn op het behouden van
professionals voor de sector. Dit type samenwerking is vooral
opgezet vanuit het perspectief van de werknemer en heeft als
doel het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
onder werknemers.
Het eerste type richt zich vanwege schaal op het optimaal
inplannen van professionals bij verschillende werkgevers. Een
voorbeeld is een regionale (flex)pool, waarbij alle aangesloten
werkgevers werknemers aanleveren voor de pool en waarbij de
werknemers bij de verschillende werkgevers werken.
Het tweede type legt de focus op het behouden van professionals
voor de sector door mobiliteit te stimuleren. Een voorbeeld van
het tweede type is een matchingsplatform waarbij werkgevers
werknemers matchen aan vacatures, om ontwikkeling en
duurzame inzetbaarheid te stimuleren.
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Samenwerking: de voordelen en aandachtspunten

Ongeacht de structuur zijn alle samenwerkingsverbanden overtuigd
van de voordelen van samenwerking. De belangrijkste voordelen die
zijn genoemd voor werkgevers om samen te werken zijn de volgende:
1. De overstap naar een andere organisatie (en weer terug)
wordt makkelijker. Medewerkers zoeken soms afwisseling en
willen op een gegeven moment wel eens wat anders doen of
in een andere omgeving aan de slag. Door samenwerking kun
je afwisseling bieden en voorkom je dat mensen overstappen
naar een andere sector.
2. Het beschikbare arbeidspotentieel wordt beter benut. Door
samenwerking kan het beschikbare personeel bij meerdere
werkgevers ingezet worden. (Tijdelijke) overschotten bij de ene
werkgever kunnen ingezet worden bij de ander.
3. Je kunt mensen een afwisselende maar wel een vaste
basis bieden. Medewerkers die afwisseling zoeken gaan nogal
eens als zzp-er werken of via een uitzendbureau. Dan mis je
het samenwerken in een team. Naast afwisseling zoeken veel
medewerkers toch ook een vaste basis. Bij samenwerking tussen
organisaties kun je zowel een vaste basis als afwisseling bieden.
4. Mogelijkheid voor stapelbanen en om kleine contracten
uit te breiden naar grotere contracten. Hiermee benut je de
beschikbare capaciteit aan personeel beter. Binnen sommige sectoren in de zorg zijn er werknemers die meer uren willen maken
dan mogelijk is bij hun eigen werkgever. Door het werken bij
meerdere werkgevers is het mogelijk voor werknemers meer uren
te maken, waardoor werkgevers openstaande diensten beter kunnen invullen. Een vergaande vorm is het creëren van stapelbanen
waarbij werknemers bij verschillende soorten werkgevers werken
(naast de zorg ook in naschoolse opvang of kinderopvang).

5. Door samenwerking kun je aantrekkelijk en innovatief
werkgeverschap bieden. Het werken bij verschillende
werkgevers biedt een uitdaging voor professionals en de
mogelijkheid om veel te leren. Dit maakt de aangesloten
werkgevers aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en voorkomt dat
medewerkers uitstromen naar andere sectoren.
6. Krachten bundelen in de regio. Op regionaal niveau het
arbeidsmarktprobleem oplossen is effectiever dan dat iedere
organisatie voor zich het wiel uitvindt en worstelt met het
vinden van oplossingen. Werkgevers hebben elkaar nodig
bij het aanpakken van de krapte. Samenwerking zorgt voor
cohesie. Door samenwerking help je niet alleen jezelf maar
ook elkaar.
Daarnaast werden de volgende aandachtspunten genoemd:
1. In tijden van krapte is het lastig om gezamenlijk een
pool te vullen of werknemers met vacatures te matchen.
Werkgevers hebben al moeite met het vullen van eigen
vacatures. De prioriteit ligt bij het op orde krijgen van het
eigen personeelsbestand. Ook zijn werkgevers minder geneigd
werknemers uit te lenen die schaars zijn omdat ze hard nodig
zijn binnen de eigen organisatie.
2. Het opzetten van een samenwerkingsverband kost tijd en
geld. In meer of mindere mate is investering nodig. Niet alleen
bij het opzetten van de samenwerking, maar ook in het blijven
motiveren en enthousiasmeren van aangesloten partijen.

3. Personeel in- en uitlenen in de zorg is niet btw-vrij. Hiermee
is personeel uitwisselen duur. Dit aandachtspunt ligt op
verschillende tafels om nader onderzocht te worden.
4. Werkgevers hebben vaak te maken met dezelfde ‘piek
en ziek’. Op dezelfde momenten zullen werkgevers behoefte
hebben aan het inzetten van de werknemers binnen het
samenwerkingsverband.
5. Voor taken en functies binnen de zorg zijn vaak specifieke
certificaten of diploma’s nodig. Dat maakt het uitwisselen van
mensen soms lastig.
6. Door het flexibel inzetten van werknemers vermindert
de continuïteit. Dit geldt voor de patiënt (meer gezichten),
voor het team (vaker nieuwe collega’s inwerken) en voor de
professional zelf (minder binding met ‘eigen’ patiënten). Enige
mate van continuïteit is noodzakelijk om de juiste kwaliteit van
zorg te bieden waarvoor de werkgever verantwoordelijk is.
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Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden die samenwerkingsmodellen succesvol maken?
Het tweede doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de belangrijkste randvoorwaarden
voor succesvolle samenwerking. Iedere samenwerkingsvorm heeft zo zijn eigen randvoorwaarden,
maar er zijn ook randvoorwaarden die voor elke samenwerkingsvorm van belang zijn:
1. Commitment en draagvlak van bestuurders. Op het juiste niveau moet het belang van de
samenwerking worden gezien en verspreid binnen de organisatie. De samenwerkingsrelatie moet
gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen binnen het netwerk.
2. Een geloof in het initiatief en een sfeer van gunnen en delen. Alle onderzochte
samenwerkingsverbanden werden getypeerd door bevlogen professionals die geloven in de gekozen
werkwijze. Men onderkent dat het een kwestie van vallen en opstaan is, maar er gezamenlijk voor
gaan en het gezamenlijke belang boven het individuele belang plaatsen maken uiteindelijk het
verschil.
3. Goede afspraken over de cao en bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Wanneer werknemers bij
verschillende werkgevers werken moeten er goede afspraken zijn over onder andere inschaling
zodat er een level playing field van kracht blijft. Bijvoorbeeld door vast te leggen dat professionals
binnen het samenwerkingsverband dezelfde waardering krijgen als bij de werkgever waar ze op dat
moment werken, en geen voorrang te verlenen bij in het invullen van diensten.
4. Kwalitatief goed en aantrekkelijk werk voor professionals. De kwaliteit van de zorg moet
niet lijden onder het flexibel in- en uitlenen van personeel. Verder moet werken binnen het
samenwerkingsverband aantrekkelijk zijn voor werknemers. Er moet een duidelijke meerwaarde
zijn voor professionals. De keuze om deel te nemen ligt bij de werknemer; het zal niet voor
iedereen geschikt zijn.

5. Duidelijke spelregels over de werkwijze binnen het samenwerkingsverband. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld terugkeergarantie waarbij werkgevers vastleggen dat een werknemer na een bepaalde
tijd weer terugkeert naar de originele werkgever. Maar ook over de wijze waarop werkgevers het
initiatief promoten binnen hun eigen organisatie en de afspraken over participatie. Hierin kunnen
werkgevers leren van de best practices die al ervaring hiermee hebben zoals beschreven in dit
onderzoek.
6. Laagdrempelig en eenvoudig. Het opzetten en draaiende houden van een samenwerkingsverband
moet niet te complex zijn. Ook moet het laagdrempelig zijn om toe te treden en moet uitwisseling
voor professionals zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. Organisatievorm volgt hierbij het doel.
7. Een bevlogen trekker. Een samenwerkingsverband heeft iemand nodig die de samenwerking
aanjaagt, coördineert en faciliteert (bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten). Dit
kan in- of extern worden belegd. Vaak is dit bij de werkgeversorganisatie.
8. Lef. Samenwerking vraagt om de eigen organisatie minder centraal te stellen en gebaande
paden te doorbreken. De resultaten van samenwerking zijn op voorhand onzeker maar de
samenwerkingsverbanden die nu succesvol zijn hebben zich niet laten leiden door potentiële
‘beren op weg’ en zijn ondanks onzekerheid van start gegaan.
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Goede voorbeelden

De derde vraag was om goede voorbeelden van samenwerkings
vormen te verzamelen. Bij acht van de tien samenwerkings
verbanden die zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3 is een goed
voorbeeld beschreven. Deze goede voorbeelden zijn via een link
bij deze samenwerkingsvormen te vinden.

Tot slot

Het arbeidsmarktvraagstuk in de zorg is een omvangrijke en
complexe uitdaging waar de zorgsector middenin staat. Dit
vraagt om interventies op allerlei niveaus. Samenwerking door
werkgevers gericht op het in- en uitlenen van personeel is een
van de vele interventies waarop regio’s kunnen inzetten om een
bijdrage te leveren aan het oplossen van dit vraagstuk.
Uit de voorbeelden beschreven in dit rapport blijkt dat regionale
samenwerking op het gebied van in- en uitlenen van personeel een
manier kan zijn om medewerkers te behouden voor de sector en/
of beter gebruik te maken van het beschikbare arbeidspotentieel.
Verder onderzoek is nodig om te bepalen of deze vormen
eenvoudig te herhalen en verspreiden zijn naar andere regio’s,
werkgevers en werknemers.
We hebben de randvoorwaarden voor succes, en voor- en
nadelen van verschillende samenwerkingsvormen voor u
verwerkt in een praktische handreiking. Deze handreiking kan
organisaties die de ambitie hebben om te gaan samenwerken op
het gebied van personeel ondersteunen bij het opzetten van de
samenwerking en het maken van bepaalde keuzes. We nodigen
organisaties van harte uit om in gezamenlijkheid dit vraagstuk op
te pakken en ervaringen met elkaar te delen.
Berenschot, december 2018
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Aanleiding en vraagstelling
Aanleiding

Mobiliteitscoöperaties

Het tekort aan medewerkers in de zorg is een van de belangrijkste
uitdagingen voor iedereen die iets te maken heeft met zorg en
welzijn. De urgentie is hoog. Het aantal moeilijk vervulbare
vacatures stijgt, de zorgbehoefte neemt toe en de aard van de
zorgvraag verandert. Dit resulteert in een toenemende werkdruk
wat invloed heeft op hoger verzuim en uitstroom.

Een manier waarop zorgaanbieders de krappe arbeidsmarkt
het hoofd proberen te bieden is door personeel aan elkaar
uit te wisselen in de regio. Zo zijn er zorgaanbieders die bij
over- of onderbezetting overloop van medewerkers mogelijk
maken of gezamenlijk een pool van medewerkers oprichten.
De aanname hierbij is dat samenwerking schaalvoordelen heeft
en kan bijdragen aan het behoud van professionals. Dergelijke
samenwerkingsverbanden gericht op in-en uitleen van personeel
noemen we in dit rapport ‘mobiliteitscoöperaties’.

Om een oplossing te bieden voor deze ontwikkelingen zijn
in 2017 bestuurlijke afspraken gemaakt, vastgelegd in de
arbeidsmarktagenda 2023. De dragende partners van deze
agenda zijn ActiZ, Zorgthuisnl, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg
& Welzijn, MBO Raad, NVZ en het Ministerie van VWS. Samen
vormen zij de bestuurlijke regiegroep.
De arbeidsmarktagenda kent meerdere actielijnen die zijn
ingedeeld in clusters. Een van deze clusters ‘Werken, nu en in
de toekomst’ richt zich op het behoud van medewerkers. Bij dit
cluster is de behoefte ontstaan om beter inzicht te krijgen in de
manier waarop zorgaanbieders in Nederland omgaan met de
krappe arbeidsmarkt door samen te werken.

Het belang van regionale samenwerking blijkt uit meerdere
onderzoeken.
Eind 2017 heeft Berenschot in opdracht van de
beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
(V&VN) het rapport ‘Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt
in de zorg’ geschreven over oplossingen voor het terugbrengen
van de tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden in de
zorg. Een van de uitkomsten van dit onderzoek was dat regionale
samenwerking een belangrijke sleutel vormt voor het oplossen
van de arbeidsmarktproblematiek.
Ook in het door VWS gepubliceerde actieprogramma ‘Werken
in de zorg’, waarin wordt beschreven hoe men van plan is
de tekorten te gaan terugdringen, ligt sterk de focus op een
regionale aanpak.

Er wordt aan de weg getimmerd met verschillende regionale
samenwerkingsverbanden. Het onderling uitwisselen van
personeel is hiervan een voorbeeld. Echter, het gaat nog niet
vanzelf. Een dergelijke samenwerking vraagt van zowel werkgevers
als werknemers een cultuuromslag. Voor werkgevers ligt vaak de
prioriteit bij het op orde krijgen van het eigen personeelsbestand
voordat men denkt aan het regionaal uitwisselen of delen van
personeel. Voor het behoud van werknemers voor de sector is
het belangrijk om de regionale opgave boven het individuele
belang te stellen. Voor medewerkers is het flexibel werken bij
verschillende werkgevers soms lastig. Medewerkers voelen vaak
een sterke verbinding met hun eigen patiënten/cliënten en
collega’s. Dit maakt het lastig de eigen werkgever en het eigen
team los te laten.
Er is dus sprake van een spanningsveld. Toch zijn er in diverse
regio’s initiatieven genomen en is men begonnen om met elkaar
samen te werken. Gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijk
belang en gevoel van urgentie stimuleren dat verschillende
partijen gezamenlijk optrekken en samenwerking ook echt van de
grond komt.
Onderzoek naar de effecitiviteit van mobiliteitscoöperaties is
tot op heden nog niet gedaan. Dit inventariserend onderzoek is
gedaan om in kaart te brengen wat er al is. Er wordt nog geen
uitspraak gedaan over effectiviteit.
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Vraagstelling
Bij de regiegroep is de behoefte ontstaan om meer inzicht te
krijgen in bestaande mobiliteitscoöperaties in Nederland en in de
mogelijkheden voor samenwerking als het gaat om in- en uitleen
van personeel. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke samenwerkingsvormen gericht op het in- en uitlenen
van personeel komen er op dit moment binnen de zorgsector
voor?
2. Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden die
samenwerkingsmodellen succesvol maken?
3. Welke goede voorbeelden zijn er?
Het onderzoek vond plaats tussen augustus en december 2018.
Een stuurgroep en klankbordgroep bestaande uit experts uit
sector hebben het onderzoek ondersteund.
De resultaten zijn vertaald naar een praktische handreiking.
Hierin staan handvatten voor regio’s die met samenwerking aan
de slag willen of hun samenwerking willen verbeteren.

Definitie

In dit rapport onderzoeken we mobiliteitscoöperaties in de
zorg. Het gaat om regionale samenwerkingsverbanden tussen
zorgaanbieders gericht op in- en uitleen van personeel. Soms is
er sprake van een mobiliteitsdoelstelling (van werk naar werk),
soms gaat het om het optimaal inzetten van capaciteit (flexpool).
Samenwerkingsverbanden gericht op instroom door bijvoorbeeld
gezamenlijk personeel aan te nemen of op te leiden vallen buiten
de scope van deze opdracht. U zult merken dat we de termen
mobiliteitscoöperaties en samenwerkingsverbanden door elkaar
gebruiken. Onder samenwerkingsvorm verstaan we de structuur
van het samenwerkingsverband.

Leeswijzer

Het huidige hoofdstuk schets de aanleiding en vraagstelling van
het onderzoek. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de gekozen aanpak.
In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de inventarisatie
toegelicht, de beschrijving van de 10 samenwerkingsvormen.
In hoofdstuk 4 staat een reflectie van zorgprofessionals
op de samenwerkingsvormen. Hierin schetsen zij vanuit
werknemersperspectief de voor- en nadelen en randvoorwaarden
voor succesvolle samenwerking. In hoofdstuk 5 vatten we de
voor- en nadelen en randvoorwaarden samen.

Voorwoord
Managementsamenvatting
Inleiding
en context
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Plan van aanpak

In dit hoofdstuk lichten we de aanpak van het onderzoek toe. De volgende figuur geeft het plan van
aanpak op hoofdlijnen weer. Vervolgens geven we een nadere toelichting op iedere stap.
In de eerste fase van het onderzoek (stap 1) hebben we samen met de stuurgroep de kaders van het
onderzoek vastgesteld.
In stap 2 is een longlist opgesteld van samenwerkingsverbanden op het gebied van personeel. Hiervoor
is een uitgebreid deskresearch gedaan. Naast voorbeelden in de zorg zijn ook voorbeelden uit andere
sectoren (onderwijs, techniek) meegenomen. Daarnaast zijn de veertien projectleiders RAAT binnen
de regionale werkgeversorganisaties geïnterviewd, ook over goede voorbeelden in hun regio. Verder zijn
zes interviews gevoerd met experts in het veld. Op basis van deze gesprekken is de longlist aangevuld en
gevalideerd. Een overzicht van de respondenten is te vinden in bijlage I.

• Deskresearch, opstellen longlist
• 14 telefonische interviews projectleiders RAAT
en 6 interviews experts

Reflectie
van zorg
professionals
Bijlagen

Conclusies
en tips

In stap 3 zijn met de stuurgroep dertien samenwerkingsverbanden geselecteerd vanuit de longlist
voor de diepte-interviews. Deze selectie is als volgt tot stand gekomen. Vanuit de deskresearch zijn
drie typen samenwerkingen te onderscheiden:
•• Mobiliteitsnetwerken: dit zijn relatief vrijblijvende netwerken van werkgevers met name gericht op
het delen van vacatures en kennis.
•• Samenwerkingsverbanden gericht op instroom, waarbij werkgevers gezamenlijk personeel opleiden
en/of aannemen.
•• Voorbeelden van samenwerking die hoofdzakelijk gericht zijn op het in- en uitlenen van personeel.
De diepte-interviews zijn vanwege de focus van dit onderzoek gevoerd met trekkers of
vertegenwoordigers van het derde type samenwerkingsverband, gericht op de in- en uitleen van
personeel. Hierbij zijn diverse organisatievormen opgenomen in de selectie, zoals een stichting,
coöperatie, samenwerkingsovereenkomst en een besloten vennootschap (bv).

Samen
werkingsvormen

Aanpak

Aanpak

STAP 1
• Ontwerpfase
• Kick-offbijeenkomst

Figuur 2. Plan van Aanpak

STAP 2

• Duiding en validatie resultaten
• Validatiesessie met stuurgroep en klankbordgroep
• 3 sessies met zorgprofessionals

STAP 3
• Selectie 13 samenwerkingsverbanden
• 13 diepte-interviews
• Diepte-analyse

STAP 4

STAP 5
• Vertaling naar praktische handvatten
• Rapportage (eindrapportage en handreiking)
• Afronding

Voorwoord
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Als leidraad voor de diepte-interviews is het arrangementenmodel (figuur 3) gehanteerd.
Het arrangementenmodel is door Berenschot ontwikkeld en bedoeld om succesvolle regionale
samenwerking te duiden (Wesseling en Stolk, 2014). Bij succesvolle (regionale) samenwerking
moeten betrokkenen het eens zijn over het doel van de samenwerking, regels, afspraken en een voor
ieder passende opbrengst. De volgende elementen zijn van belang:

Aanpak

•• Arena: de samenwerkingsstructuur en de juiste personen aan tafel.
•• Gerichtheid: het gezamenlijk perspectief vanwaaruit de betrokken partners naar elkaar, én naar
vraagstukken en oplossingen kijken.

Bijlagen

Conclusies
en tips

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
werkingsvormen

•• Kennis: de beschikbare informatie en kennis over de betreffende vraagstukken en
oplossingsrichtingen.
•• Afspraken en besluiten: de regels en mechanismen waarlangs men tot gedeelde beelden en
besluiten komt.
Met de diepte-interviews hebben we deze punten per samenwerkingsvorm in beeld gebracht en
geïnterpreteerd. Daarnaast zijn we in de gesprekken ook specifiek ingegaan op randvoorwaarden,
voordelen en mogelijke aandachtspunten (zowel voor de werkgever als voor de werknemer) die spelen
voor die samenwerkingsvorm. De uitkomsten van de interviews zijn gecategoriseerd en geanalyseerd.

Procesvoering
Arena

Kennis

Gerichtheid
Coalitie en
Besluiten

Figuur 3. Arrangementenmodel

In stap 4 zijn de uitkomsten van de analyse eerst getoetst bij de stuurgroep en vervolgens met een
validatiesessie bij de klankbordgroep. Tevens zijn er drie sessies georganiseerd om met professionals
over de uitkomsten in gesprek te gaan bij CNV, FNV en V&VN.
Ten slotte (stap 5) zijn de uitkomsten van het onderzoek vertaald in praktische handvatten voor
RAAT-regio’s en werkgevers. Deze handvatten zijn in een aparte handreiking beschreven.

Voorwoord
Managementsamenvatting
Inleiding
en context
Aanpak

Samen
werkingsvormen
Reflectie
van zorg
professionals
Bijlagen

Conclusies
en tips

Samenwerkingsvormen | Resultaten van inventarisatie
Samenwerkingsvormen; resultaten van inventarisatie

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de inventarisatie: de verschillende
samenwerkingsvormen.
Na de eerste fase van het onderzoek werd duidelijk dat er geen standaardvoorbeeld is van een
mobiliteitscoöperatie in de zorg. Samenwerkingsverbanden gericht op personeel zijn er in allerlei
soorten en lopen qua vorm en activiteiten uiteen. Zoals beschreven in het plan van aanpak lag de
focus van dit onderzoek op voorbeelden van samenwerkingen die hoofdzakelijk gericht zijn op het inen uitlenen van personeel in de zorg. We zijn gekomen tot tien verschillende samenwerkingsvormen
die hierop gericht zijn.
In dit hoofdstuk beschrijven we deze tien vormen. Het doel van dit overzicht is om de diversiteit in
samenwerkingsvormen te laten zien en aan te geven op welke kenmerken de samenwerkingsvormen
van elkaar verschillen. Daarnaast kunnen de vormen als voorbeeld worden gebruikt voor werkgevers die
de ambitie hebben een samenwerkingsverband op te richten. Per samenwerkingsvorm brengen we de
volgende elementen in kaart:
•• Kenmerken: welke kenmerken typeert deze samenwerkingsvorm?
•• Ambitie van de samenwerking: waarom werkt men samen, wat wil men bereiken en voor wie is
het geschikt?
•• Beschrijving van de samenwerkingsvorm aan de hand van de bouwstenen van het
arrangementenmodel (arena, gerichtheid, kennis en afspraken/besluitvorming).
•• Doelmatigheid: welke (tijds)investering is nodig om het samenwerkingsverband op te zetten en
draaiende te houden?
•• Voor- en nadelen van de samenwerking.
•• Randvoorwaarden voor succes.
•• Tevens is bij acht van de tien vormen een link opgenomen naar een voorbeeldcasus van de
desbetreffende vorm.
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Voorwoord
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Werkgeversnetwerk met matchingsplatform
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AMBITIE/DOEL

Door collectief werkgeverschap
duurzame inzetbaarheid in de
breedste zin stimuleren.

GESCHIKT VOOR

Coördinator

Kleine en grote werkgevers
binnen het zorggerelateerde
domein.

KENMERKEN

Commercieel

 Niet commercieel

Externe coördinator

 Interne trekker(s)

Matching vanuit een pool met mensen

 Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

 Exclusiviteit van stakeholders

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING

TOELICHTING

Arena

Bijlagen

Conclusies
en tips

Het ontwikkelen van een dergelijk
netwerk kost aanzienlijke
investeringstijd van betrokken
partijen. Ook wanneer het netwerk
staat blijft het een tijdsinvestering
vragen. De resultaten zijn pas na
deze investeringsperiode zichtbaar.

Laag

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
werkingsvormen

Aanpak

Sectoraal

• Een samenwerkingsovereenkomst van tien tot twintig werkgevers met de
werkgeversorganisatie als coördinator.
• Vacatures en beschikbare werknemers worden gedeeld via een online platform. Uitwisseling gebeurt op basis van detachering, op initiatief van de
werknemer. De huidige arbeidsvoorwaarden blijven in stand.
• Deelnemende werkgevers betalen een jaarlijkse bijdrage voor programma en
personeelskosten.
• Er is gekozen voor een samenwerkingsovereenkomst in plaats van een
coöperatie om het simpel te houden.

Naar de
casebeschrijving

 Intersectoraal

 Vrijwillige afname werkgevers

Verplichte afname werkgevers

 Vrijwillige deelname werknemers

Verplichte deelname werknemers

Werknemers in dienst bij ‘pool’

 Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Gerichtheid

Vrije toetreding van stakeholders

Vanuit het gedeelde gedachtengoed van collectief werkgeverschap wordt vraag naar en aanbod
van werknemers binnen het netwerk met elkaar
gedeeld, met als doel duurzame inzetbaarheid
van werknemers te stimuleren.

TOELICHTING

Kennis

• Iedere deelnemer brengt eigen expertise in.
• De aangesloten projectleiders komen periodiek bijeen om het netwerk door te ontwikkelen en kennis te delen.
• Effect wordt kwalitatief gemonitord. ‘Vinden
we zelf dat het werkt en goed gaat?’

Afspraken en besluiten

Het eigenaarschap (de regie) ligt bij de werkgevers zelf. Vanuit elke organisatie wordt een
projectleider aangesteld die verantwoordelijkheid draagt. Ook is er een consortiumraad met
bestuurders om draagvlak te creëren.

Voorwoord

1.

Werkgeversnetwerk met matchingsplatform (vervolg)

Samen
werkingsvormen

Aanpak
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VOORDELEN

Voordelen voor werkgevers

• Stimuleert mobiliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid van
werknemers.
• Draagt bij aan het behoud van werknemers voor de sector door de mogelijkheid over te stappen binnen het netwerk.
• Vullen van vacatures met kwalitatief goede werknemers vanuit het
netwerk
• Geen tussenkomst van een uitzendbureau (kostenbesparing)
• Voorrang voor aangesloten werkgevers t.o.v. werkgevers buiten het netwerk op de professionals binnen het netwerk (vacatures en professionals
worden alleen binnen netwerk gedeeld)
• Laagdrempelig en toegankelijk door de vorm (samenwerkingsovereenkomst) – ‘zachte vorm’.

AANDACHTSPUNTEN

• Opzetten van een netwerk en het opstellen van spelregels met elkaar
vergt een aanzienlijke tijdsinvestering.
• Het is niet eenvoudig alle partijen aangehaakt te houden en ervoor te zorgen dat partijen het initiatief promoten binnen hun organisatie. Dit vergt
inspanning van de coördinerende partij.
• Er worden geen ‘extra’ medewerkers aangetrokken voor het
samenwerkingsverband.
• Er is geen garantie dat vacatures worden gevuld.
• Detachering binnen een samenwerkingsverband is btw-plichtig wat hogere
kosten met zich mee brengt.
• Een samenwerkingsovereenkomst is relatief ‘vrijblijvend’.

Reflectie
van zorg
professionals
Bijlagen

Conclusies
en tips

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voordelen voor werknemers

• Mogelijkheid om over te stappen van vast naar vast dienstverband met
behoud van opgebouwde rechten
• Mogelijkheid om extra uren te maken en functies/(kleine) contracten te
combineren (stapelbanen)
• Werknemer heeft de regie en kan zelf bepalen om wel of niet mee te
doen.
• Talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling.

RANDVOORWAARDEN

Naar de
casebeschrijving

Werkgevers die de filosofie delen van collectief werkgeverschap.
Werkgevers die het initiatief promoten bij hun werknemers.
Commitment van en draagvlak bij bestuurders.
Goede afspraken over cao en loonschalen.
Talentcoaches die ondersteunen bij de matching tussen werkgever en
werknemer.
Een terugkeergarantie als de detachering afloopt.
De reisafstand moet behapbaar blijven voor werknemers.
Werkgevers die voor de lange termijn willen investeren.
Loslaten van angst om personeel aan elkaar te verliezen (als een medewerker wil bewegen, gebeurt het toch).
Het doorbreken van het taboe dat heerst rondom mobiliteit. Het is normaal
om te bewegen.

Voorwoord

2.

Commercieel servicebureau

AMBITIE/DOEL

Optimaal flexibel personeel
organiseren voor werkgevers
in de zorg.

Flex

Flex

Samen
Samen
werkingswerkingsvormen
vormen

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING

Hoog

Reflectie
van zorg
professionals
Bijlagen

Flex

Kleine en middelgrote
werkgevers in de zorg. Deze
vorm is met name geschikt
voor kleine zorgaanbieders die
weinig HR-capaciteit in huis
hebben.

ZZP’ers

De coördinator is een commerciële
externe partij waarbij het beheren
van de flexpools en inzetten van
zzp’ers de ‘corebusiness’ is. Dit
maakt deze vorm efficiënt.

TOELICHTING

Arena
Conclusies
en tips

GESCHIKT VOOR

Coördinatie

Aanpak
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• Een commercieel servicebureau opgericht door zorgaanbieders om
efficiënt personeel te organiseren voor werkgevers in de zorg.
• De zorgaanbieders hebben 100% van de aandelen van dit servicebureau.
• Het bureau beheert de interne flexpools van zorgaanbieders en neemt
daarbij de HR-functie over.
• Werknemers in de pool blijven in dienst bij de eigen organisatie.

Naar de
casebeschrijving

KENMERKEN

 Commercieel

Niet commercieel

 Externe coördinator

Interne trekker(s)

 Matching vanuit een pool met mensen

Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

 Exclusiviteit van stakeholders

Vrije toetreding van stakeholders

 Sectoraal

Intersectoraal

Vrijwillige afname werkgevers

 Verplichte afname werkgevers

Vrijwillige deelname werknemers

 Verplichte deelname werknemers

Werknemers in dienst bij ‘pool’

 Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Gerichtheid

• Het gezamenlijk perspectief is efficiency. Het
servicebureau is als commercieel zakelijke
partij beter in het flexibel inzetten van professionals dan zorgaanbieders zelf.
• De gedachte dat zzp’ers een waardevolle
aanvulling kunnen zijn op het personeelsbestand en garantie bieden voor het vullen van
diensten.

TOELICHTING

Kennis

• Het inzetten van personeel en vullen van diensten is de corebusiness van het servicebureau.
• Het servicebureau is gespecialiseerd in HR en
heeft dan ook enkel coördinatoren in dienst,
geen zorgprofessionals.

Afspraken en besluiten

• Werkgevers plannen standaard 10% van de
formatie flexibel in, dat wordt ingevuld door het
servicebureau.
• Als niet kan worden voldaan aan de vraag,
wordt een beroep gedaan op de zzp’ers die zijn
aangesloten en die een servicecontract afnemen bij het bureau.

Voorwoord

2.

Commercieel servicebureau (vervolg)

Bijlagen

Conclusies
en tips

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
werkingsvormen

Aanpak
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VOORDELEN

Voordelen voor werkgevers

• Garantie op gevulde diensten: wanneer een dienst niet vanuit de flexpool gevuld kan worden wordt er een beroep gedaan op de aangesloten
zzp’ers.
• Werkgevers worden ontzorgd rondom het coördineren van flexibel
personeel.
• Het bureau is gespecialiseerd in HR en neemt deze taak over van de werkgevers, onder andere teamleiding, planning, recruitment, resultaat- en
ontwikkelgesprekken.
• Bij het bureau werken coördinatoren die verder afstaan van de werknemers. Dit maakt het zakelijker, waardoor er consequenter kan worden
gepland.
• Gunstige tarieven voor inhuur van zzp’ers voor de aandeelhoudende
zorgaanbieders.
• De interne flexpool aanvullen met zzp’ers is goedkoper dan inhuren via het
uitzendbureau.

AANDACHTSPUNTEN

• Werknemers binnen de interne flexpools worden (nog) niet gedeeld. Door
werknemers te delen kan de vijver worden vergroot.
• Er heerst een negatief stigma rondom een commerciële partij in de zorg
(geld voor de zorg moet naar de zorg).
• Het bureau is commercieel en wil dus winst maken. Hierdoor liggen
de prijzen hoger dan wanneer het door een niet-commerciële partij zou
worden gedaan.
• Coördinatoren staan verder af van de zorg.
• Good governance: zorgaanbieders zijn klant en aandeelhouder. Het is
belangrijk om deze zaken goed te scheiden.
• Vooral de aandeelhouders hebben financieel voordeel, de andere werk
gevers profiteren minder.

Voordelen voor werknemers

• Door een vast deel (10%) dat flexibel wordt ingevuld ontstaat er meer rust
in de teams.
• Professionele uitvoering van HR door het bureau draagt bij aan duurzaam
inzetbare werknemers.
• Meer vrijheid en flexibiliteit. Werknemers in de flexpool kunnen
desgewenst meer of minder werken.

Naar de
casebeschrijving

RANDVOORWAARDEN

• Ondernemende werkgevers en ondernemende werknemers.
• Werkgevers moeten de regie op het gebied van HR uit handen durven
geven.
• Het bureau moet investeren in het opbouwen van een goede samen
werking met de betrokken werkgevers. Bestuurders moeten de meerwaarde en de kwaliteit ervan inzien.
• Basisformatie moet eerste op orde zijn. Zzp’ers zijn een aanvulling op vaste
dienstverbanden, geen vervanging.
• In bredere zin is een cultuuromslag in de zorg nodig, waarbij op innovatieve
wijze wordt gekeken naar werk en werkgeverschap, en waarvan het
inzetten van zzp’ers onderdeel kan zijn.

Voorwoord

3.

Stichting met matchingsbureau

AMBITIE/DOEL

Beter benutten van
beschikbare capaciteit
van personeel.

Samen
Samen
werkingswerkingsvormen
vormen

Gemiddeld

Reflectie
van zorg
professionals
Bijlagen

Coördinator

Organisaties binnen dezelfde
sector die tijdelijk een tekort of
overschot aan personeel hebben.
Het is vooral geschikt voor de
wat kleinere werkgevers die het
overschot of tekort niet intern
kunnen opvangen.

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING
De coördinatie is uitbesteed aan
een externe partij, wat deze vorm
redelijk stabiel maakt. Werkgevers
zijn niet verplicht deel te nemen
of werknemers aan te melden,
waardoor continu tijd moet worden
gestoken in het bereiken van
voldoende commitment van de
werkgevers.

Naar de
casebeschrijving

TOELICHTING

Arena
Conclusies
en tips

GESCHIKT VOOR

Stichting

Aanpak

Inleiding
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• Een stichting waarbinnen deelnemende werkgevers tijdelijk werknemers uitwisselen
gefaciliteerd door een niet-commercieel bureau.
• Coördinatoren van het bureau verzorgen de matching van vraag en aanbod van personeel.
• De werknemers blijven in dienst bij de initiële werkgever. Er is geen pool.
• Als de stichting niet aan de vraag kan voldoen, wordt een beroep gedaan op
uitzendbureaus.
• In het bestuur zitten werkgevers die verschillen in omvang, regio en subsector.
• Werkgevers delen alleen werknemers met hetzelfde specifieke beroep.

KENMERKEN

Commercieel

 Externe coördinator

Interne trekker(s)

Matching vanuit een pool met mensen

 Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

Exclusiviteit van stakeholders

 Vrije toetreding van stakeholders

 Sectoraal

Intersectoraal

 Vrijwillige afname werkgevers

Verplichte afname werkgevers

Vrijwillige deelname werknemers

 Verplichte deelname werknemers

Werknemers in dienst bij ‘pool’

 Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Gerichtheid

 Niet commercieel

De overtuiging dat door collegiale in- en uitleen werknemers efficiënter worden ingezet
binnen de sector en over- en onderbezetting
beter worden opgevangen.

TOELICHTING

Kennis

Het bureau heeft veel kennis van de sector
en de verschillende typen organisaties om
de juiste match tussen werkgever en werknemer te kunnen maken.

Afspraken en besluiten

• Na een uitleenperiode mag de werk
nemer een aantal maanden niet
solliciteren bij diezelfde werkgever.
• Er zijn geen afspraken over het aanbieden
van een x aantal werknemers. Deelname
gebeurt op vertrouwen.

Voorwoord

3.

Stichting met matchingsbureau (vervolg)
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VOORDELEN

Voordelen voor werkgevers

• Tijdelijk tekort aan personeel wordt opgevuld.
• Werkgevers lopen minder financieel risico omdat zij de werknemer tijdelijk
kunnen inlenen, maar verder nergens aan vast zitten.
• De werkgever krijgt een vakbekwame professional, waardoor de kwaliteit
van het werk blijft gegarandeerd.
• Werkgevers worden (deels) financieel gecompenseerd voor de periode dat
werknemer zonder werk zou zitten.
• Werknemers brengen ervaring en kennis vanuit andere organisaties mee.
• Bij een overschot kunnen werknemers veilig worden geplaatst bij een
soortgelijke organisatie. Zij hoeven niet te worden ontslagen.

AANDACHTSPUNTEN

• Er is bij een deel van de organisaties overschot nodig om te kunnen
matchen. Bij groeiende tekorten kan er weinig worden gematcht.
• De nieuwe privacywetgeving zorgt voor extra administratieve lasten voor
de stichting en de werkgevers.
• Door groeiende tekorten gaan deelnemers steeds vaker zelf naar een
uitzendbureau voor personeel, in plaats van de stichting te bellen.

Voordelen voor werknemers

• Werknemers doen op een veilige manier kennis en ervaring op bij andere
organisaties.
• Werknemers hebben minder kans om ontslagen te worden als er een
overschot aan personeel is. Er is meer werkzekerheid.

Naar de
casebeschrijving

RANDVOORWAARDEN

• Een externe trekker die veel kennis heeft van de sector, anders kun je
juiste matches niet maken.
• Bij grotere tekorten zijn werkgevers sneller geneigd samen te werken.
• De brancheorganisatie moet erachter staan, er moet draagvlak zijn.
• Er zijn ambassadeurs (enthousiaste werkgevers) nodig die visie kunnen
verspreiden.
• Afspraken over dat werknemers niet worden ingepikt en consequenties als dit
wel gebeurt.
• Het moet zo simpel en laagdrempelig mogelijk.
• Onafhankelijkheid van de coördinator. Niemand krijgt voorrang bij de
matching, bijvoorbeeld door te matchen op postcode (in plaats van naam
werkgever).
• Duidelijke uitleg van de werkgever waarom er wordt in- en uitgeleend, om
misverstanden te voorkomen.
• Garantie dat de werknemer na de uitleenperiode weer terug kan komen
naar de formele werkgever.

Voorwoord

4.

Mobiliteitsnetwerk met matchtafels

AMBITIE/DOEL

Behoud van vakmensen voor
de regio en begeleiding bij van
werk naar werk.

Bijlagen

Matchtafel

Organisaties die op een
laagdrempelige en vrijblijvende
manier vacatures willen
uitwisselen en een netwerk
willen opbouwen.

Voor dit initiatief is een enthousiaste
trekker nodig die veel tijd en energie
stopt in het bij elkaar brengen van
mensen. Als het eenmaal draait
en mensen enthousiast zijn, zorgt
mond-op-mondreclame voor groei.
De continuïteit is echter kwetsbaar
omdat deelnemers niet hoeven te
betalen of verantwoordelijk zijn voor
het initiatief.

Laag

TOELICHTING

Arena
Conclusies
en tips

GESCHIKT VOOR

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
werkingsvormen

Aanpak

Inleiding
en context

Managementsamenvatting
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• Een intersectoraal mobiliteitsnetwerk dat is opgericht op initiatief van de regionale
werkgeversorganisatie.
• HR-managers en loopbaan- of mobiliteitscoaches van diverse organisaties komen
maandelijks bij elkaar om vacatures te delen en werknemers binnen het netwerk van
werk naar werk te helpen.

Naar de
casebeschrijving

KENMERKEN

Commercieel

 Externe coördinator

Interne trekker(s)

Matching vanuit een pool met mensen

 Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

Exclusiviteit van stakeholders

 Vrije toetreding van stakeholders

Sectoraal

 Intersectoraal

 Vrijwillige afname werkgevers

Verplichte afname werkgevers

 Vrijwillige deelname werknemers

Verplichte deelname werknemers

Werknemers in dienst bij ‘pool’

 Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Gerichtheid

 Niet commercieel

Uitgangspunten voor deze tafels zijn het
creëren van korte lijnen, waardoor je elkaar
ook buiten de tafels kunt vinden, met als
gezamenlijk doel behoud van personeel in
de regio.

TOELICHTING

Kennis

• Het initiatief is een aanvulling op
bestaande kanalen van de werkgevers
organisaties, zoals vacaturebanken.
• Als men er via de traditionele route niet
uitkomt, kan worden aangesloten bij de
matchtafels.

Afspraken en besluiten

Voor deelname hoeft niet betaald te
worden. De trekker van de matchtafel wordt
betaald door de werkgeversorganisatie.

Voorwoord

4.

Mobiliteitsnetwerk met matchtafels (vervolg)

Aanpak

Inleiding
en context

Managementsamenvatting
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VOORDELEN

Voordelen voor werkgevers

• Deelname is laagdrempelig.
• Aanvullend kanaal op bestaande instrumenten om kandidaten te werven
of naar ander werk te helpen.
• Goede vorm voor het leggen van contacten en onderling netwerken.
• Geen financiële investering benodigd, alleen een tijdsinvestering

Bijlagen

Conclusies
en tips

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
werkingsvormen

Voordelen voor werknemers
•
•
•
•

Extra kanaal om zichtbaar te worden.
Het stimuleert mobiliteit voor werknemers die een andere baan willen.
Het is minder spannend omdat het organisaties uit hetzelfde netwerk zijn.
Het stimuleert open communicatie over mobiliteit en duurzame inzetbaarheid tussen werkgever en werknemer.

AANDACHTSPUNTEN

• De tafels hebben een vrijblijvend karakter, wat de continuïteit kan
belemmeren.
• De tafels hebben een aanzuigende werking voor re-integratiebureaus,
maar dat is niet de bedoeling.
• Deze vorm valt of staat met een enthousiaste trekker.
• Werkgevers hoeven geen financiële bijdrage te leveren, maar de aanwezigheid van de mobiliteitscoaches en HR-medewerkers kost de werkgever
ook geld.
• Opbrengsten worden niet gemonitord. Kosten en baten zijn niet
inzichtelijk.

Naar de
casebeschrijving

RANDVOORWAARDEN

•
•
•
•
•
•

Een hoge gunfactor.
Bereidheid om te halen en brengen.
Een enthousiaste trekker.
De werkgeversorganisatie financiert trekkerschap.
Voldoende deelnemers per tafel (vijftien tot twintig per keer).
Diversiteit onder de deelnemende organisaties. Als iedereen dezelfde problemen heeft (tekorten, zwaar werk) valt er weinig uit te wisselen.
• Focus naast matching ook op kennisdeling, zo maak je deelname aantrekkelijk voor een grotere groep.

Voorwoord

5.

Coöperatieve vereniging met pool

AMBITIE/DOEL

Regionaal op een efficiënte
manier de gewenste
specialistische zorg (blijven)
bieden.

Aanpak

Inleiding
en context

Managementsamenvatting
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Samen
werkingsvormen

Hoog

Reflectie
van zorg
professionals
Bijlagen

Interne trekkers

Schakelaar

Zorgaanbieders met vergelijkbare
specialistische zorg waarbij de
vraag naar die specialistische zorg
fluctueert, en zorgaanbieders die
het belangrijk vinden om hun
eigen entiteit te behouden binnen
een samenwerking.

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING
Bij de oprichting is enige tijd
geïnvesteerd in een gedeelde
visie en onderling vertrouwen.
Verder wordt niet alles van te voren
uitgedacht, maar worden problemen
getackeld als ze zich voordoen.
Deze leanaanpak maakt deze vorm
efficiënt.

Naar de
casebeschrijving

TOELICHTING

Arena
Conclusies
en tips

GESCHIKT VOOR

• Een coöperatieve vereniging, opgericht door vier werkgevers, waarbij werknemers die
specialistische zorg verlenen in één pool worden geplaatst.
• De cliënten die zorg inkopen blijven klant bij de vier werkgevers. Naar behoefte kunnen de
vier werkgevers gebruikmaken van de pool met werknemers.
• De focus ligt op zorg die weinig voorkomt, maar wel complexe en specialistische
handelingen vereist.

KENMERKEN

Commercieel

 Niet commercieel

Externe coördinator

 Interne trekker(s)

 Matching vanuit een pool met mensen

Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

 Exclusiviteit van stakeholders

Vrije toetreding van stakeholders

 Sectoraal

Intersectoraal

 Vrijwillige afname werkgevers

Verplichte afname werkgevers

Vrijwillige deelname werknemers

 Werknemers in dienst bij ‘pool’

TOELICHTING

Gerichtheid

Het uitgangspunt is het waarborgen van de
kwaliteit van zorg, het efficiënter inzetten
van het beschikbare personeel en het delen
van kennis en ervaring rondom de hoogcomplexe, laagfrequente zorg.

 Verplichte deelname werknemers
Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Kennis

De specialistische kennis van de werk
nemers is gecentreerd in de pool.

Afspraken en besluiten

Er zijn geen harde afspraken over de
afname van diensten, maar er is wel
afgesproken dat je de specialistische
diensten afneemt uit de pool. Hiervoor
heeft men een soort gentlemens
agreement afgesloten.

Voorwoord

5.

Coöperatieve vereniging met pool (vervolg)

Bijlagen

Conclusies
en tips

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
werkingsvormen

Aanpak

Inleiding
en context
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VOORDELEN

Voordelen voor werkgevers

• Minder risico: werkgevers hoeven geen medewerkers voor de
specialistische zorg in dienst te hebben en kunnen kosten delen.
• Er is een grotere vijver van medewerkers om in te ‘vissen’.
• Zorgaanbieders kunnen hun patiënten/cliënten sneller en beter van
specialistische zorg voorzien.
• Elke organisatie houdt eigen patiënten/cliënten.
• Patiënten/cliënten kunnen terecht bij zorgaanbieder die bij hun levens
instelling past.

AANDACHTSPUNTEN

• De werkzaamheden in de (wijk)teams worden minder uitdagend.
• De pool is samengesteld vanuit meerdere instellingen. Het kost tijd om
vanuit deze mix weer een team met teamgevoel samen te stellen.
• Werkgevers maken verschillende afspraken over welke zorg wel en niet
wordt uitbesteed. Deze inconsequentie zorgt voor onrust in het wijkteam.
• De coöperatie is kwetsbaar. Als één bestuurders opstapt of wordt
vervangen, kost het tijd voordat de nieuwe bestuurder helemaal is
ingewerkt. Ook moeten er dan mogelijk (deels) weer nieuwe afspraken
worden gemaakt.

Voordelen voor werknemers

• Focus op specialistische handelingen wat zorgt voor meer uitdaging en
professionele ontwikkeling.
• Diversiteit in het werk.
• Meer werkzekerheid (weliswaar bij verschillende werkgevers).
• Fulltime of meer uren werken is mogelijk door combineren van werk.
• Collegiale kennisdeling met andere werknemers die ook specialistische
zorg verlenen.

Naar de
casebeschrijving

RANDVOORWAARDEN

• Gelijkheid, vertrouwen en openheid onder de werkgevers. Alles moet
bespreekbaar zijn.
• Het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden.
• Creëren van draagvlak bij raden van toezicht
• Het werk moet ook interessant blijven voor de wijkteams.
• Bij werving en selectie dient men zorgvuldig rekening te houden met
de werkzaamheden die in de specialistische pool worden verricht en de
werkzaamheden in de (wijk)teams.

Voorwoord

6.

Matchingsnetwerk met commerciële coördinator

AMBITIE/DOEL

Efficiënter inzetten van
beschikbare capaciteit
personeel en expertise delen.

Hoog
De externe coördinator is een expert
in het opzetten en onderhouden van
een dergelijk netwerk.

Bijlagen

Coördinator

Organisaties waarbij voor
beperkte periode werknemers
tekort of juist boventallig zijn.
Daarnaast zijn de werknemers
niet gebonden aan één functie
en kunnen zij op basis van hun
competenties ook binnen een
andere functie aan de slag.

Behalve de visie en doel van het
netwerk wordt er weinig van tevoren
uitgedacht. Aan gezamenlijke
issues wordt in sprints gewerkt.
Doordat deelnemers eigenaar zijn
van het initiatief is de continuïteit
relatief stabiel. De efficiency is extra
hoog als gestart wordt vanuit een
bestaand initiatief en als men elkaar
van tevoren al kent.

TOELICHTING

Arena
Conclusies
en tips

GESCHIKT VOOR

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
werkingsvormen

Aanpak

Inleiding
en context
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• Een samenwerkingsnetwerk met vijftien tot twintig organisaties uit verschillende
branches.
• Het netwerk wordt getrokken door een commerciële partij die de organisatie op zich
neemt en de matching faciliteert, ondersteund door een ICT-platform.

Naar de
casebeschrijving

KENMERKEN

 Commercieel

Niet commercieel

 Externe coördinator

Interne trekker(s)

Matching vanuit een pool met mensen

 Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

Exclusiviteit van stakeholders

 Vrije toetreding van stakeholders

Sectoraal

 Intersectoraal

 Vrijwillige afname werkgevers

Verplichte afname werkgevers

 Vrijwillige deelname werknemers

Verplichte deelname werknemers

Werknemers in dienst bij ‘pool’

 Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Gerichtheid

• Het gezamenlijke uitgangspunt is het
efficiënter inzetten van het beschikbare
personeel door werknemers onderling inen uit te lenen.
• Er wordt op competentieniveau (in plaats
van functies) gekeken waar personeel kan
worden ingezet, vanuit de gedachte dat
werknemers vaak breder inzetbaar dan
enkel op de functie zie ze op dat moment
bekleden.

TOELICHTING

Kennis

• De commerciële partij is een facilitator.
Het bij elkaar brengen van partijen is de
corebusiness.
• Door een agile aanpak worden vraagstukken opgelost.
• Waar nodig worden andere partijen
betrokken voor expertise op een bepaald
vlak, bijvoorbeeld ICT.
• Naast het uitwisselen van vacatures wordt
ook expertise gedeeld over diverse zaken.

Afspraken en besluiten

• Werknemers blijven in dienst van de
initiële werkgever en worden tijdelijk
uitgeleend. Overstappen naar de andere
werkgever is mogelijk, maar mobiliteit is
niet het primaire doel.
• Deelnemende organisaties betalen een
jaarlijks bedrag, afhankelijk van hun
formatieomvang.

Voorwoord

6.

Matchingsnetwerk met commerciële coördinator (verv.)

Bijlagen

Conclusies
en tips

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
werkingsvormen

Aanpak

Inleiding
en context
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VOORDELEN

Voordelen voor werkgevers
• Matchen op basis van competenties in plaats van functie zorgt voor een
grotere ‘vijver’ en grotere kans op vervanging.
• Inlenen van werknemer kan tegen lager bedrag dan een uitzendkracht.
• Niet-declarabele tijd van de werknemers wordt (deels) gecompenseerd.
• Geen concurrentie onderling.
• Een aanzuigende werking voor nieuw personeel, met name bij functies die
anders minder uitdagend zijn.
• Beperken van ontslagkosten bij een overschot.
• Werknemers doen kennis elders op die ze bij werkgever weer kunnen
inzetten.

AANDACHTSPUNTEN

• Een commerciële partij trekt de samenwerking, hier hangt nog een
negatief imago omheen in de zorg.
• Omdat deelnemers uit diverse sectoren komen, moet er veel aandacht
worden gestoken in het regelen van zaken rondom contracten, uurtarieven
en andere arbeidsvoorwaarden.
• Vooral geschikt voor functies en taken die minder afhankelijk zijn van
certificaten en strenge diploma-eisen.
• Het gaat steeds om maatwerk. Er kan niet gewerkt worden met standaard
formats. Iedere keer moeten opnieuw afspraken gemaakt worden.
• Het eigenaarschap en de belangen verschillen per deelnemer. Het vraagt
veel energie van de coördinator om alle partijen aangehaakt te houden.

Voordelen voor werknemers
• Het werken bij verschillende werkgevers maakt het werk uitdagend.
• Behoud van contract bij de initiële werkgever dus er is geen of weinig
risico.
• Werknemers kunnen een mooi carrièrepad uitzetten binnen het netwerk.
• Er is minder kans op ontslag bij boventalligheid.

Naar de
casebeschrijving

RANDVOORWAARDEN

• Er moet urgentie zijn bij organisaties om uit te wisselen
• Niet meer dan vijftien tot twintig bedrijven in het netwerk, anders wordt
het te groot
• Deelnemers uit verschillende sectoren. Dezelfde sector is lastig vanwege
het concurrentiegevoel.
• Een onafhankelijke coördinator die de organisaties ontzorgt zodat hun
tijdsinvestering beperkt blijft.
• Het coördinatiepunt moet informatie verstrekken aan de werknemers over
de reden van het netwerk en het doel
• Een simpel model voor de financiële bijdrage, zoals € 10 per fte per maand.

Voorwoord

7.

FlexBV binnen een holding

AMBITIE/DOEL

Kosteneffectieve personele
bezetting voor de holding.
Aansluiten op behoefte van
werknemers om flexibel te
kunnen werken.

Samen
werkingsvormen

Hoog

Reflectie
van zorg
professionals
Bijlagen

Holding

Zorgaanbieders die onder
dezelfde holding vallen en
werknemers die behoefte
hebben aan flexibiliteit en
eigen regie op hun rooster.

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING
Dit initiatief is opgelegd door de
holding. Een commerciële partij
heeft geholpen met de ontwikkeling
van het concept. Werknemers zijn
direct in dienst van de pool. Zorgaanbieders zijn verplicht een bepaald
percentage diensten af te nemen.
Ook is er een financiële drijfveer om
het concept te laten slagen. Deze
factoren maken deze vorm efficiënt.

Naar de
casebeschrijving

TOELICHTING

Arena
Conclusies
en tips

GESCHIKT VOOR

Flexpool

Aanpak

Inleiding
en context
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• Een bv met een pool met werknemers, die flexibel worden ingezet bij zorgaanbieders
binnen dezelfde holding.
• De bv is opgezet door deze holding in samenwerking met een ‘conceptorganisatie’ die het
concept heeft bedacht.
• Werknemers zijn in dienst van de bv. De pool bestaat uit werknemers die vanuit de zorgaanbieders zijn overgekomen en uit nieuw verworven personeel.
• De bv heeft zelf geen klanten en richt zich volledig op de werknemers.

KENMERKEN

 Commercieel

Niet commercieel

 Externe coördinator

Interne trekker(s)

 Matching vanuit een pool met mensen

Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

 Exclusiviteit van stakeholders

Vrije toetreding van stakeholders

 Sectoraal

Intersectoraal

Vrijwillige afname werkgevers

 Verplichte afname werkgevers

Vrijwillige deelname werknemers

 Verplichte deelname werknemers

 Werknemers in dienst bij ‘pool’

TOELICHTING

Gerichtheid

• De uitgangspunten zijn het spreiden van
(financieel) risico en het stimuleren van
ondernemerschap binnen de holding.
• Ook is er een sterk geloof in het bieden
van flexibiliteit en vrijheid aan de medewerkers in de pool. Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk van de werknemers
zijn belangrijke uitgangspunten hierbij.

 Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Kennis

Werknemers verrichten bij de zorgaanbieders uitsluitend zorgtaken. Teamrollen en
administratieve taken worden door de werknemers bij de zorgaanbieders gedaan.

Afspraken en besluiten

Zorgaanbieders binnen de holding nemen
(verplicht) een deel van de diensten af bij de
pool. Dit kunnen verschillende soorten diensten zijn.

Voorwoord

7.

FlexBV binnen een holding (vervolg)

Aanpak

Inleiding
en context
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VOORDELEN

Voor voor werkgevers

• Minder risico want de werknemer is niet in dienst bij de werkgever
(de zorgaanbieder).
• Weinig administratieve lasten omdat het onder dezelfde holding valt.
• Efficiënte invulling van werknemers binnen de holding.

Bijlagen

Conclusies
en tips

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
werkingsvormen

Voordelen voor werknemers

• Veel flexibiliteit en eigen regie binnen het werk.
• Werknemers binnen de pool verrichten uitsluitend zorgtaken en geen
administratieve taken of teamrollen.
• De bv besteedt veel aandacht aan het werkgeluk van de werknemer en
organiseert bijvoorbeeld leuke uitjes
• Er zijn geen patiënten/cliënten dus het management van de pool kan zich
volledig richten op medewerkers.

AANDACHTSPUNTEN

• Er is minder ruimte voor brede ontwikkeling van medewerkers.
Werknemers in de pool doen geen ervaring op met andere teamrollen.
• Het is een commerciële organisatie en dat wordt nog niet altijd
geaccepteerd in de zorg.
• ‘Politieke’ bestuurders vinden het eng om zeggenschap uit handen te
geven.
• De bv heeft een aanzuigende werking voor werknemers van de zorg
aanbieders die ook flexibeler willen werken.
• Niet iedereen vindt de gedwongen winkelnering prettig.
• De ommezwaai veroorzaakt in het begin onrust bij de werknemers.

Naar de
casebeschrijving

RANDVOORWAARDEN

• Er zijn vreemde ogen nodig die dwingend de omzwaai oplegt.
• Een blauwdruk/concept.
• Tijd en aandacht nodig om werknemers die in de pool worden geplaatst te
laten wennen aan de andere manier van werken.
• Werknemers moeten de vastigheid loslaten. Het gaat om werkzekerheid in
plaats van baanzekerheid.
• Bestuurders met visie en lef.
• Het concept moet in de breedte worden doorgevoerd, onder andere door
beperkte administratieve procedures voor de werknemers in de pool.

Voorwoord

8.

Stichting met vervangingspool

AMBITIE/DOEL

Het opvangen van
vervangingsvraag aan
personeel.

Samen
werkingsvormen

Gemiddeld

Reflectie
van zorg
professionals
Bijlagen

Facilitairbureau

Vervangingspool

Kleine en middelgrote
werkgevers binnen dezelfde
sector die zelf geen aparte
HR-afdeling hebben of geen
interne pool kunnen opzetten.

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING
Het opzetten van de samenwerking
kost relatief veel tijd. Het helpt als
werkgevers qua tijd en middelen
niet veel hoeven te investeren, bijvoorbeeld omdat partijen elkaar al
kennen. Door de verplichte afdracht
van werknemers in de pool wordt
actieve deelname van werkgevers
vereist, waardoor deze samenwerkingsvorm redelijk efficiënt is.

Naar de
casebeschrijving

TOELICHTING

Arena
Conclusies
en tips

GESCHIKT VOOR

KENMERKEN

Commercieel

 Niet commercieel

 Externe coördinator

Interne trekker(s)

 Matching vanuit een pool met mensen

Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

Exclusiviteit van stakeholders

Aanpak

Inleiding
en context

Managementsamenvatting
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• Een stichting van aangesloten werkgevers die gezamenlijk een vervangingspool vullen,
gefaciliteerd door een niet-commercieel bureau.
• Het bureau coördineert de uitwisseling van werknemers om de vervangingsvraag binnen de
organisaties op te vangen, bijvoorbeeld bij ziekte, piekuren of verlof.
• Werknemers zijn in dienst bij de initiële werkgever.

 Sectoraal

Intersectoraal

 Vrijwillige afname werkgevers

Verplichte afname werkgevers

Vrijwillige deelname werknemers

 Verplichte deelname werknemers

Werknemers in dienst bij ‘pool’

 Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Gerichtheid

 Vrije toetreding van stakeholders

Het bewustzijn dat men in de regio samen
beter in staat is tijdelijke over- en onderbezetting bij organisaties in dezelfde sector op
te vangen dan alleen.

TOELICHTING

Kennis

• De stichting signaleert vraagstukken en
organiseert werkgroepen om hier gezamenlijk aan te werken.
• De werknemers krijgen vanuit de stichting scholing aangeboden om te leren in
verschillende type organisaties te kunnen
werken.
• Het bureau heeft voldoende kennis over
het uitwisselen en delen van personeel.

Afspraken en besluiten

• Deelnemende organisaties zijn verplicht
een bepaald percentage van de eigen
formatie vast in de pool te plaatsen.
Daarnaast kunnen werknemers die al een
contract hebben bij een van de organisaties, vrijwillig aansluiten bij de pool om
extra uren te maken bovenop hun huidige
contract.
• Deelnemers betalen een jaarlijkse fee,
waarvoor het bureau de matches coördineert en administratieve taken rondom de
uitwisseling overneemt.

Voorwoord

8.

Stichting met vervangingspool (vervolg)

Samen
werkingsvormen

Aanpak

Inleiding
en context
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VOORDELEN

Voordelen voor werkgevers

• Werkgevers kunnen beschikken over vervanging van hun personeel bij piek
en ziek.
• Werknemers in de pool worden gedeeld, waardoor werkgevers minder
risico lopen dan bij een interne pool.
• Werkgevers kunnen gemakkelijk op- en afschalen in de formatie.
• Er is meer zekerheid van goede kwaliteit van vervangers dan bij
detachering.
• Het is goedkoper dan het inhuren van uitzendkrachten.
• De externe coördinator neemt administratieve last van werkgevers uit
handen, dat scheelt tijd voor de werkgever.
• Werknemers brengen ervaringen en kennis van andere werkgevers weer
mee terug.

AANDACHTSPUNTEN

• Bij groeiende tekorten wordt het lastiger om de pool te vullen.
• Alleen de niet-schaarse medewerkers worden in de pools geplaatst.
• Werkgevers voelen de urgentie nog niet (genoeg), waardoor zij minder
bereid zijn tijd en geld te investeren.
• Continuïteit van de pool valt en staat met de coördinator. Als de coördinator wegvalt, is de kans groot dat de pool wegvalt.
• Een deel van de medewerkers heeft zelf geen zeggenschap over deelname
aan pool, wat werktevredenheid negatief kan beïnvloeden.

Bijlagen

Conclusies
en tips

Reflectie
van zorg
professionals

Voordelen voor werknemers

• Werknemers kunnen hun bestaande contract uitbreiden en zo meer uren
werken indien gewenst.
• Werknemers hebben meer flexibiliteit in hun rooster en kunnen zelf bepalen meer of minder te werken.
• Er is meer afwisseling in het werk
• Werknemers leren en zien veel doordat ze bij diverse werkgevers werken.

Naar de
casebeschrijving

RANDVOORWAARDEN

• Een externe kartrekker die gezamenlijke gedachten kan formuleren.
• Vanaf het begin al een schets en een duidelijk verhaal waarmee je werkgevers kunt overtuigen.
• Het mag niet te veel geld kosten.
• Bij een niet-commerciële samenwerking als deze is commitment van de
deelnemers extra belangrijk
• Financiële ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit een sectorplan.

Voorwoord

9.

Werkgeversnetwerk met regionale flexpool

AMBITIE/DOEL

Snel en kwalitatief inspelen
op veranderingen op
de arbeidsmarkt en de
fluctuerende arbeidsbehoefte.

Bijlagen

Zorgaanbieders binnen
dezelfde subsector en dus
dezelfde cao.

Deze samenwerkingsvorm is laagdrempelig en gebaseerd op commitment en vertrouwen. De inzet
komt van deelnemende organisaties
en de werkgeversorganisatie. Het
opzetten van het netwerk en het
onderhouden ervan kost veel tijd.

Laag

Reflectie
van zorg
professionals

Samen
Samen
werkingswerkingsvormen
vormen

Regionale
flexpool

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING

TOELICHTING

Arena
Conclusies
en tips

GESCHIKT VOOR

KENMERKEN

Commercieel

Aanpak
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• Een samenwerkingsovereenkomst tussen werkgevers binnen dezelfde
sector.
• Een regionale flexpool die wordt gevuld met nieuwe werknemers
en beheerd door de aangesloten werkgevers, met hulp van de
werkgeversorganisatie.
• Daarbij kan de pool worden aangevuld vanuit het UWV, Sterk in je
werk-kandidaten of met statushouders.
• De werknemers zijn in dienst bij een van de deelnemende organisaties.
• De werkgeversorganisatie biedt extra ondersteuning op het gebied van
loopbaaninstrumenten en loopbaanadviseurs.

 Externe coördinator

Interne trekker(s)

 Matching vanuit een pool met mensen

Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

 Exclusiviteit van stakeholders

Vrije toetreding van stakeholders

 Sectoraal

Intersectoraal

 Vrijwillige afname werkgevers

Verplichte afname werkgevers

 Vrijwillige deelname werknemers

Verplichte deelname werknemers

 Werknemers in dienst bij ‘pool’

Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Gerichtheid

 Niet commercieel

• Het gezamenlijke perspectief is het plaatsen van de
regionale uitdaging boven het instellingsbelang. Werk
gevers in de regio moeten en kunnen samen aan de slag
in deze krappe arbeidsmarkt, zonder tussenkomst van een
uitzendbureau. Samen kan men flexibel werk organiseren,
mobiliteit, duurzame inzetbaarheid stimuleren en
recruitment opzetten.
• De samenwerking bestaat uit gelijkgestemde
organisaties binnen dezelfde sector.

TOELICHTING

Kennis

• De coördinatoren zijn afkomstig van de
werkgeversorganisatie en kennen (veel
van) de organisaties in de regio.
• Aanvullend wordt aan de werkgevers in
de regio gevraagd waaraan men behoefte
heeft.

Afspraken en besluiten

De werkgeversorganisatie is de trekker,
maar besluiten worden gezamenlijk
genomen.

Voorwoord

9.

Werkgeversnetwerk met regionale flexpool (vervolg)
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VOORDELEN

Voordelen voor werkgevers

• Snel, kwalitatief en flexibel goede werknemers inzetten bij ziekte, verlof of
fluctuaties in werk.
• Het is goedkoper dan het inhuren van werknemers via een uitzendbureau.
• De kosten van de werknemers worden gedeeld door de werkgevers, wat
de salarislasten beperkt.
• Werkgevers hebben minder risico omdat ze de werknemers niet zelf in
dienst nemen.
• Er zijn schaalvoordelen door gezamenlijk recruitment te organiseren voor
de flexpool.
• Door inzet van loopbaaninstrumenten en adviseurs wordt duurzame inzetbaarheid van werknemers gestimuleerd.
• Er is minder van concurrentie tussen werkgevers De pool kan ook gebruikt
worden als (zij-)instroominstrument of stapelbaan.

Voordelen voor werknemers

• Het biedt aantrekkelijk uitdagend werk door bij verschillende organisaties
te werken.
• Ontwikkeling van kennis en vaardigheden door bij verschillende werkgevers te werken.
• Mobiliteit: werknemers kunnen vrijblijvend bij andere organisatie in de
keuken kijken.
• Werknemers kunnen extra uren maken en hun contract uitbreiden.
• De duurzame inzetbaarheid wordt vergroot door o.a.
loopbaaninstrumenten.

AANDACHTSPUNTEN

• Door krapte op de arbeidsmarkt hebben werkgevers moeite om de regionale pool te vullen.
• De terughoudendheid van werkgevers om personeel te delen vanwege het
personeelstekort.
• Het betalen van btw over de inhuur vanuit de pool maakt het duurder dan
de salarislasten voor eigen werknemers.
• Juridische risico’s zoals aansprakelijkheid bij ziekte en opvolgend
werkgeverschap.
• Werkgevers dragen (weliswaar met elkaar) de financiële risico’s voor de
werknemers, waaronder betaling van de WW als er in de toekomst minder
werk is.

RANDVOORWAARDEN

• Vertrouwen en commitment van de deelnemende organisaties.
• Goede ondersteuning vanuit de werkgeversorganisatie (faciliteren,
enthousiasmeren).
• Werkgevers moeten in staat zijn regionaal belang boven organisatiebelang
te plaatsen.
• Laagdrempelige samenwerkingsvorm.
• Duidelijke afspraken over juridische en arbeidsgerelateerde zaken (cao, etc.).

Voorwoord

10. Coöperatie met uitzendbureau
AMBITIE/DOEL

Duurzaam flexibel werknemers
inzetten als oplossing voor
schaarste op de arbeidsmarkt.

Samen
Samen
werkingswerkingsvormen
vormen

Hoog

Reflectie
van zorg
professionals
Bijlagen

Middelgrote tot grote
werkgevers die voor een
langere periode aantrekkelijk
werk kunnen garanderen en
voor werknemers die bredere
inzetbaarheid bieden voor
werkzekerheid.

BENODIGDE (TIJDS)INVESTERING

Flexibel werknemers inzetten is de
corecompetentie van een uitzendbureau en daardoor efficiënt zijn.
Daarnaast heeft een commerciële
partij de middelen om te investeren,
bijvoorbeeld in zij-instromers uit het
buitenland.

TOELICHTING

Arena
Conclusies
en tips

GESCHIKT VOOR

Uitzendbureau

Aanpak
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• Een coöperatie van een uitzendbureau en drie tot vijf werkgevers die vanuit het
uitzendbureau een pool vullen, waarbij werknemers flexibel worden ingezet bij de
aangesloten werkgevers.
• Om de pool te vullen, worden nieuwe professionals aangenomen.

KENMERKEN

Niet commercieel

 Commercieel
Externe coördinator

 Matching vanuit een pool met mensen

Matching als techniek (alleen coördinator of platform)

 Exclusiviteit van stakeholders

Vrije toetreding van stakeholders

 Sectoraal

Intersectoraal

Vrijwillige afname werkgevers

 Verplichte afname werkgevers

Vrijwillige deelname werknemers

 Verplichte deelname werknemers

 Werknemers in dienst bij ‘pool’

TOELICHTING

Gerichtheid

 Interne trekker(s)

Gezamenlijke uitgangspunten zijn het beter
benutten van arbeidspotentieel (opvangen
piek/ziek, zwangerschap), flexibel omgaan
met contracten (uitbreiding voor jonge
werknemers, inkrimpen voor werknemers
richting pension) én het behouden van
werknemers door mobiliteit te stimuleren.

Werknemers in dienst bij instelling

TOELICHTING

Kennis

• Het flexibel inzetten van personeel is de
corebusiness van het uitzendbureau.
• Uitzendbureaus hebben ervaring met het
opzetten van een dergelijke pool.

Afspraken en besluiten

Het uitzendbureau garandeert voor een
periode van bijvoorbeeld twee jaar een pool
met werknemers. De werkgevers garanderen voor die periode leuk, aantrekkelijk
werk voor de werknemers op basis van een
intentieverklaring en tariefafspraak.

Voorwoord

10. Coöperatie met uitzendbureau (vervolg)
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VOORDELEN

Voordelen voor werkgevers

• Het is efficiënt, want flexibel personeel inzetten is de ‘corebusiness’ van
een uitzendbureau.
• Zorgaanbieders hebben daardoor meer tijd voor hun ‘corebusiness’: de
zorg.
• Vacatures worden sneller opgevuld (kortetermijnvervanging piek/ziek,
langere termijn zwangerschapsverlof).
• De vijver wordt groter want de pool wordt gevuld met nieuwe
professionals.
• Een tariefafspraak voor een langere periode is goedkoper dan ad hoc
inhuren.
• Een uitzendbureau kan zij-instroom faciliteren.
• Een uitzendbureau kan opleiding/scholing faciliteren.
• Een commerciële partij kan investeringen doen.

Voordelen voor werknemers

• Het zorgt voor aantrekkelijk en uitdagend werk, en werknemers werken
bij verschillende organisaties.
• Werknemers kunnen werkervaring opdoen bij verschillende werkgevers.
• Werknemers kunnen indien gewenst extra uren maken en hun huidige
contract uitbreiden.

AANDACHTSPUNTEN

• Ook uitzendbureaus hebben tekort aan bepaald personeel waardoor er
geen garantie is dat de pool kan worden gevuld.
• Kosten zijn hoger dan wanneer personeel in dienst is bij eigen organisatie.
• Er hangt een negatief stigma rondom een commerciële partij in de zorg
(geld voor de zorg moet naar de zorg).
• Een uitzendbureau heeft een commercieel belang, dit belang kan verschillen met dat van de aangesloten werkgevers.

RANDVOORWAARDEN

• Voldoende massa; een aanzienlijke groep werknemers in de pool die zich
een team voelen.
• Garantie van werk voor de werknemers in de pool voor de afgesproken
periode.
• Voor werkgevers moet het ‘lonkend perspectief’ duidelijk zijn, wat de
meerwaarde is voor werkgevers om deze samenwerking aan te gaan.
• Een commerciële partij is nodig voor snelheid en de mogelijkheid om te
investeren.
• Daadkracht onder bestuurders.
• Leuk werk creëren voor de werknemers in de pool, niet alleen om gaten te
vullen.

Voorwoord
Bijlagen
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Reflectie van zorgprofessionals
Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de reflectie van professionals in
de zorg op vormen van mobiliteitscoöperaties.
In drie sessies zijn we in gesprek gegaan met zorgprofessionals
om te horen wat hun ervaringen en ideeën zijn bij het werken
in vormen van mobiliteitscoöperaties. We hebben gevraagd
naar hun visie op mobiliteitscoöperaties, wat voor- en nadelen
zijn en wat voor hen de belangrijkste zaken (randvoorwaarden)
zijn die in ieder geval geregeld moeten zijn om te werken in een
mobiliteitscoöperatie.
De sessies zijn gehouden bij FNV, CNV en V&VN. Bij FNV zijn
we aangesloten bij een bijeenkomst van het sectorbestuur Zorg
& Welzijn, bij CNV bij het landelijk groepsbestuur VVT en bij
V&VN hebben we professionals gesproken tijdens een VAR
Netwerkdag.
We geven eerst een korte reflectie op de bevindingen. Vervolgens
beschrijven we de voordelen en de randvoorwaarden die de
zorgprofessionals hebben genoemd. Daarna gaan we in op de
mogelijke aandachtspunten.

Korte reflectie vooraf

Om te beginnen moeten we de opmerkingen van de
zorgprofessionals met enige voorzichtigheid behandelen. De
groep die we spraken was relatief klein. De bevindingen zijn
relevant, maar geven een indicatie van de ideeën en ervaringen
die de zorgprofessionals met mobiliteitscoöperaties hebben. Voor
een representatief beeld moet een grotere groep bevraagd worden.
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Voordelen

Voor werknemers zijn de volgende punten de belangrijkste
voordelen om in een vorm van een mobiliteitscoöperatie te gaan
werken:
•• Er is meer flexibiliteit in de werktijden en roostering.
•• Er is meer afwisseling in het werk zelf.

Een deel van de professionals die we hebben gesproken, werkt
of heeft ervaring met het werken in een mobiliteitspool of
netwerk. Wat opvalt is dat de professionals die hiermee ervaring
hebben over het algemeen positiever zijn over deze vorm van
samenwerken dan professionals die hier (nog) geen ervaring mee
hadden.
Er is overlap met eerdere bevindingen maar er zijn ook
aanvullende opmerkingen gemaakt. Opvallend was dat
zorgprofessionals veel opmerkingen maakten over de kwaliteit
van het werk en de impact op patiënten/cliënten.

•• Het werken bij meerdere organisaties biedt ontwikkel- en
doorgroeimogelijkheden.
•• Het werken bij meerdere organisaties draagt bij aan een steile
leercurve.
•• Je hebt de mogelijkheid om meer uren te werken als dat
wenselijk is.
•• Je kunt met collega’s kennis en vaardigheden delen.
•• Je kunt laagdrempelig ervaring opdoen met ander werk zonder
gelijk je baan kwijt te zijn.
•• Het is aantrekkelijk voor werknemers die anders als zzp’er
aan de slag zouden gaan. Veel zzp’ers missen een team en
ontwikkelmogelijkheden die een flexpool wel kan bieden

Voorwoord
Inleiding
en context
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Randvoorwaarden

Vanuit het perspectief van de professional zijn zaken genoemd
die in ieder geval goed geregeld moeten zijn om in een vorm
van een mobiliteitscoöperatie te gaan werken. De professionals
hebben de volgende randvoorwaarden genoemd:

Conclusies
en tips

Reflectie
Reflectie
van zorg
zorg
van
professionals
professionals

Samen
werkingsvormen

Aanpak

•• Deelname moet op basis van vrijwilligheid zijn en niet
verplicht.
•• Continuïteit voor de professional: er moet bij een van de
aangesloten werkgevers een vast contract zijn.
•• Er moet binding zijn met een team. Dit kan bij één organisatie
of binnen een pool. De uitleenperiode moet vervolgens niet te
lang zijn, bijvoorbeeld een paar maanden. Zo blijft de binding
met het team en is er voldoende tijd om in te werken.
•• Het moet leuk en aantrekkelijk werk zijn; werknemers binnen
het samenwerkingsverband moeten niet alleen worden ingezet
om ‘rotklusjes’ doen of om moeilijk te vullen diensten op te
vangen.
•• Opleidingstijd moet worden ingecalculeerd. Je moet immers
een brede kennis ontwikkelen als je op meer plekken inzetbaar
wilt zijn. Tijd voor bijscholing en goede inwerkprogramma’s
zijn hierbij cruciaal.
•• De reistijd moet beperkt blijven.

Mogelijke aandachtspunten voor de werknemers

Naast voordelen en randvoorwaarden is er ook een aantal zaken
die het werken in een mobiliteitscoöperatie onaantrekkelijk
kunnen maken of een belemmering kunnen vormen
voor werknemers. De professionals noemen de volgende
aandachtspunten:
•• De arbeidsomstandigheden en voorwaarden (zoals salaris)
kunnen per werkgever verschillen. In het negatieve geval gaan
werknemers er bij een andere werkgever op achteruit en dat is
niet wenselijk.
•• Er is weinig teamgevoel voor de vaste werknemers doordat de
werknemers in de pool komen en gaan.
•• Bij verplichte deelname zitten alleen de diensten in de pool die
mensen in de vaste dienst niet willen doen.
•• De scherpe opleidingseisen in sommige functies maken het
lastig om te wisselen.
•• Als je op veel verschillende plekken werkt, kan dat leiden tot
verlies van verdieping van het specialisme.
•• Het is lastig om twee zware banen te combineren. Dit verhoogt
de kans op uitval.
•• Het kost steeds opnieuw tijd om ingewerkt te worden bij een
nieuwe werkgever.

Bijlagen

•• Het kan leiden tot extra reistijd en dat is voor sommigen
onwenselijk.

Mogelijke aandachtspunten voor de zorgaanbieder
Naast aandachtspunten voor henzelf, zien de zorgprofessionals
ook mogelijke knelpunten voor de zorgaanbieders. Deze
aandachtspunten hebben betrekking op het opzetten en
vullen van de pool en de kwaliteit van de geleverde zorg. De
zorgprofessionals zien de volgende aandachtspunten voor hun
werkgevers:

•• Continuïteit voor het team, de professional en de patiënt. Er is
een bepaalde mate van continuïteit nodig voor goede kwaliteit
van zorg. Cliëntgebonden werk is niet gebaat bij wisselende
gezichten.
•• Het werkt niet als er krapte is, er zijn onvoldoende mensen om
de pool mee te vullen.
•• De piekuren zijn hetzelfde bij werkgevers in dezelfde sectoren
dus het tekort op die momenten blijft.
•• Als deelname aan een pool verplicht is, kan dit leiden tot
ontevredenheid en verloop van werknemers.
•• Als deelname aan de pool vrijwillig is, heb je geen zekerheid
dat mensen deelnemen en dat het van de grond komt.
•• Bij deelname op vrijwillige basis worden de impopulaire
diensten niet bezet.
•• Als er banen worden gecombineerd kan de arbeidstijdenwet
worden overschreden.

Voorwoord
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Met dit onderzoek is beoogd meer inzicht krijgen in mobiliteitscoöperaties in de zorg. Onder mobiliteitscoöperaties verstaan we (regionale)
samenwerkingsvormen gericht op het in- en uitlenen van personeel. In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen en
komen de belangrijkste conclusies aan bod.

Onderzoeksvraag 1. De inventarisatie van
mobiliteitscoöperaties

Het is duidelijk dat er geen standaardvoorbeeld is van een
mobiliteitscoöperatie in de zorg. Samenwerkingsverbanden
gericht op in- en uitleen van personeel zijn er in allerlei soorten
en lopen qua vorm en activiteiten uiteen. Als we kijken naar de
structuur van samenwerkingsverbanden dan onderscheiden we
wel twee hoofrichtingen:
1. Samenwerkingen die gericht zijn op het beter benutten van het
arbeidspotentieel (met name vanuit werkgeversperspectief).
2. Samenwerkingen die gericht zijn op het behouden van
professionals voor de sector (met name vanuit het
werknemersperspectief).
Het eerste type richt zich vanwege schaalvoordelen op het
optimaal inplannen van professionals bij verschillende
werkgevers. Een voorbeeld is een regionale (flex)pool, waarbij alle
aangesloten werkgevers werknemers aanleveren voor de pool en
waarbij de werknemers bij de verschillende werkgevers werken.
Het tweede type legt de focus op het behouden van professionals
voor de sector door mobiliteit te stimuleren. Een voorbeeld van
het tweede type is een matchingsplatform waarbij werkgevers
werknemers matchen aan vacatures om ontwikkeling en
duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Ongeacht de structuur zijn alle samenwerkingsverbanden
overtuigd van de voordelen van samenwerking. De belangrijkste
voordelen die zijn genoemd voor werkgevers om samen te werken
zijn de volgende:
1. De overstap naar een andere organisatie (en weer terug)
wordt makkelijker. Medewerkers zoeken soms afwisseling en
willen op een gegeven moment wel eens wat anders doen of
in een andere omgeving aan de slag. Door samenwerking kun
je afwisseling bieden en voorkom je dat mensen overstappen
naar een andere sector.
2. Het beschikbare arbeidspotentieel wordt beter benut. Door
samenwerking kan het beschikbare personeel bij meerdere
werkgevers ingezet worden. (Tijdelijke) overschotten bij de ene
werkgever kunnen ingezet worden bij de ander.
3. Je kunt mensen een afwisselende maar wel een vaste
basis bieden. Medewerkers die afwisseling zoeken gaan nogal
eens als zzp-er werken of via een uitzendbureau. Dan mis
je het samenwerken in een team. Naast afwisseling zoeken
veel medewerkers toch ook een vaste basis. Bij samenwerking
tussen organisaties kun je zowel een vaste basis als afwisseling
bieden.

4. Mogelijkheid voor stapelbanen en om kleine contracten
uit te breiden naar grotere contracten. Hiermee benut
je de beschikbare capaciteit aan personeel beter. Binnen
sommige sectoren in de zorg zijn er werknemers die meer
uren willen maken dan mogelijk is bij hun eigen werkgever.
Door het werken bij meerdere werkgevers is het mogelijk
voor werknemers meer uren te maken, waardoor werkgevers
openstaande diensten beter kunnen invullen. Een vergaande
vorm is het creëren van stapelbanen waarbij werknemers bij
verschillende soorten werkgevers werken (naast de zorg ook in
naschoolse opvang of kinderopvang).
5. Door samenwerking kun je aantrekkelijk en innovatief
werkgeverschap bieden. Het werken bij verschillende
werkgevers biedt een uitdaging voor professionals en de
mogelijkheid om veel te leren. Dit maakt de aangesloten
werkgevers aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en voorkomt dat
medewerkers uitstromen naar andere sectoren.
6. Krachten bundelen in de regio. Op regionaal niveau het
arbeidsmarktprobleem oplossen is effectiever dan dat iedere
organisatie voor zich het wiel uitvindt en worstelt met het
vinden van oplossingen. Werkgevers hebben elkaar nodig
bij het aanpakken van de krapte. Samenwerking zorgt voor
cohesie. Door samenwerking help je niet alleen jezelf maar
ook elkaar.

Voorwoord
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Daarnaast werden de volgende aandachtspunten genoemd:
1. In tijden van krapte is het lastig om gezamenlijk een pool te vullen of werknemers met vacatures
te matchen. Werkgevers hebben al moeite met het vullen van eigen vacatures. De prioriteit ligt bij het
op orde krijgen van het eigen personeelsbestand. Ook zijn werkgevers minder geneigd werknemers uit
te lenen die schaars zijn omdat ze hard nodig zijn binnen de eigen organisatie.
2. Het opzetten van een samenwerkingsverband kost tijd en geld. In meer of mindere mate
is investering nodig. Niet alleen bij het opzetten van de samenwerking, maar ook in het blijven
motiveren en enthousiasmeren van aangesloten partijen.

Bijlagen
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3. Personeel in- en uitlenen in de zorg is niet btw-vrij. Hiermee is personeel uitwisselen duur. Het
BTW-vraagstuk ligt op verschillende tafels om nader onderzocht te worden.
4. Werkgevers hebben vaak te maken met dezelfde ‘piek en ziek’. Op dezelfde momenten
zullen werkgevers behoefte hebben aan het inzetten van de werknemers binnen het
samenwerkingsverband.
5. Voor taken en functies binnen de zorg zijn vaak specifieke certificaten of diploma’s nodig.
Dat maakt het uitwisselen van mensen soms lastig.
6. Door het flexibel inzetten van werknemers vermindert de continuïteit. Dit geldt voor de
patiënt (meer gezichten), voor het team (vaker nieuwe collega’s inwerken) en voor de professional
zelf (minder binding met ‘eigen’ patiënten). Enige mate van continuïteit is noodzakelijk om de
juiste kwaliteit van zorg te bieden waarvoor de werkgever verantwoordelijk is.

Onderzoeksvraag 2. De belangrijkste randvoorwaarden

Het tweede doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de belangrijkste randvoorwaarden
die samenwerkingsmodellen succesvol maken. Uit de inventarisatie bleek dat onder de juiste
voorwaarden samenwerking kansrijk is. In hoofdstuk 3 zijn specifieke randvoorwaarden voor elke
vorm in kaart gebracht, maar er zijn ook randvoorwaarden die voor elke samenwerkingsvorm van
belang zijn.
Deze randvoorwaarden zijn als volgt:
•• Commitment van en draagvlak bij bestuurders. Op het juiste niveau moet het belang van de
samenwerking worden gezien en verspreid binnen de organisatie. De samenwerkingsrelatie moet
gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen binnen het netwerk.
•• Een geloof in het initiatief en een sfeer van gunnen en delen. Alle onderzochte
samenwerkingsverbanden werden getypeerd door bevlogen professionals die geloven in de gekozen
werkwijze. Men onderkent dat het een kwestie is van vallen en opstaan, maar er gezamenlijk voor
gaan en het gezamenlijke belang boven het individuele belang plaatsen maken uiteindelijk het
verschil.
•• Goede afspraken over de cao en bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Wanneer werknemers
bij verschillende werkgevers werken moeten er goede afspraken zijn over onder andere inschaling
zodat er een level playing field van kracht blijft. Bijvoorbeeld door vast te leggen dat professionals
binnen het samenwerkingsverband dezelfde waardering krijgen als bij de werkgever waar ze op dat
moment werken, en geen voorrang te verlenen bij in het invullen van diensten.
•• Kwalitatief goed en aantrekkelijk werk voor professionals.
De kwaliteit van de zorg moet niet lijden onder het flexibel in- en uitlenen van personeel. Verder
moet werken binnen het samenwerkingsverband aantrekkelijk zijn voor werknemers. Er moet een
duidelijke meerwaarde zijn voor professionals. De keuze om deel te nemen ligt bij de werknemer;
het zal niet voor iedereen geschikt zijn.
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•• Duidelijke spelregels over de werkwijze binnen het
samenwerkingsverband. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
terugkeergarantie waarbij werkgevers vastleggen dat een
werknemer na een bepaalde tijd weer terugkeert naar de
originele werkgever. Maar ook over de wijze waarop werkgevers
het initiatief promoten binnen hun eigen organisatie en de
afspraken over participatie. Hierin kunnen werkgevers leren
van de best practices die hiermee al ervaring hebben zoals
beschreven in dit onderzoek.
•• Laagdrempelig en eenvoudig. Het opzetten en draaiende
houden van een samenwerkingsverband moet niet te complex
zijn. Ook moet het laagdrempelig zijn om toe te treden en
moet uitwisseling voor professionals zo eenvoudig mogelijke
worden gemaakt. Organisatievorm volgt hierbij het doel.
•• Een bevlogen trekker. Een samenwerkingsverband heeft
iemand nodig die de samenwerking aanjaagt, coördineert
en faciliteert (bijvoorbeeld door het organiseren van
bijeenkomsten). Dit kan intern of extern worden belegd. Vaak
is dit bij de werkgeversorganisatie.
•• Lef. Samenwerking vraagt om de eigen organisatie minder
centraal te stellen en gebaande paden te doorbreken. De
resultaten van samenwerking zijn op voorhand onzeker, maar
de samenwerkingsverbanden die nu succesvol zijn hebben
zich niet laten leiden door potentiele ‘beren op weg’ en zijn
ondanks onzekerheid van start gegaan.

Onderzoeksvraag 3. Goede voorbeelden

De derde onderzoeksvraag was het verzamelen van goede
voorbeelden van samenwerkingsvormen. Bij acht van de tien
samenwerkingsverbanden die zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3 is
een goed voorbeeld beschreven. Deze goede voorbeelden zijn via
een link bij deze samenwerkingsvormen te vinden. Een overzicht
van alle goede voorbeelden staat in bijlage 3.
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Tot slot

Het arbeidsmarktvraagstuk in de zorg is een omvangrijke en
complexe uitdaging waar de zorgsector middenin staat. Dit
vraagt om interventies op allerlei niveaus. Samenwerking door
werkgevers gericht op het in- en uitlenen van personeel is een
van de vele interventies waarop regio’s kunnen inzetten om een
bijdrage te leveren aan het oplossen van dit vraagstuk.
Uit de voorbeelden beschreven in dit rapport blijkt dat regionale
samenwerking op het gebied van in- en uitlenen van personeel
een manier kan zijn om medewerkers te behouden voor de
sector en/of beter gebruik te maken van het beschikbare
arbeidspotentieel.
Verder onderzoek is nodig om te bepalen of deze vormen
eenvoudig te herhalen en verspreiden zijn naar andere regio’s,
werkgevers en werknemers.
De randvoorwaarden voor succes en voor- en nadelen van
verschillende samenwerkingsvormen hebben we voor u
verwerkt in een praktische handreiking. Deze handreiking kan
organisaties die de ambitie hebben om te gaan samenwerken op
het gebied van personeel ondersteunen bij het opzetten van de
samenwerking en het maken van bepaalde keuzes. We nodigen
organisaties van harte uit om gezamenlijk dit vraagstuk op te
pakken en ervaringen vooral met elkaar te delen.
Berenschot, december 2018
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Tips voor het succesvol organiseren van
samenwerking

Wij adviseren om bij de opzetten van een nieuw
samenwerkingsverband te werken vanuit een gezamenlijk
perspectief (gerichtheid) en vervolgens te kiezen voor een passende
structuur en bemensing (arena). Daarna volgen de (werk)
afspraken en besluiten, en de controle en borging op de juiste
kennis.
Hieronder staan tips om invulling te geven aan de bouwstenen.
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Gerichtheid

Randvoorwaarden voor het creëren van een gezamenlijk perspectief
•• Zorg voor commitment van en draagvlak bij bestuurders.
Op het juiste niveau moet het belang van de samenwerking
worden gezien en verspreid binnen de organisatie. De
samenwerkingsrelatie moet gebaseerd zijn op wederzijds
vertrouwen.
•• Jaag een gezamenlijke droom na. Geloof in het initiatief
en zorg voor een sfeer van gunnen en delen. Alle onderzochte
samenwerkingsverbanden werden getypeerd door bevlogen
professionals die geloven in de gekozen werkwijze. Men
onderkent dat het een kwestie is van vallen en opstaan, maar
er samen voor gaan en het gezamenlijke belang boven het
individuele belang kunnen plaatsen maken uiteindelijk het
verschil.
•• Toon lef. Samenwerking vraagt om de eigen organisatie minder centraal te stellen en gebaande paden te doorbreken. De
resultaten van samenwerking zijn op voorhand onzeker maar
de samenwerkingsverbanden die nu succesvol zijn hebben zich
niet laten leiden door potentiële ‘beren op weg’ en zijn ondanks
onzekerheid van start gegaan.
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Arena

Randvoorwaarden om te zorgen voor de juiste structuur en bemensing
•• Zorg dat je de juiste mensen aan tafel hebt. Het gaat hierbij
niet alleen om mensen met zeggingskracht die de besluiten
kunnen nemen, maar ook om mensen met de juiste expertise
(zie ook ‘kennis’).
•• Neem aan het begin de tijd om elkaar goed te leren
kennen en zorg dat alle belangen op tafel komen. Een
ongedwongen sfeer (‘benen op tafel’) kan hierbij helpen en
bevordert een guncultuur die later in het samenwerken erg van
pas komt.
•• Zorg voor een bevlogen trekker. Een samenwerkingsverband
heeft iemand nodig die de samenwerking aanjaagt, coördineert
en faciliteert (bijvoorbeeld door het organiseren van
bijeenkomsten). Dit kan intern of extern worden belegd. Vaak
is dit bij de werkgeversorganisatie.
•• Zorg voor een laagdrempelig en eenvoudig
samenwerkingsverband. Het opzetten en draaiende houden
moet niet te complex zijn. Ook moet het laagdrempelig zijn
om toe te treden en moet uitwisseling voor professionals zo
eenvoudig mogelijke worden gemaakt. Organisatievorm volgt
hierbij het doel.
•• Zorg voor diversiteit. Door meer diversiteit aan te brengen in
de aangesloten organisaties is de kans groter datje pieken en
dalen van elkaar kunt opvangen.

Afspraken en besluiten

Randvoorwaarden voor het maken van afspraken en het organiseren
van besluitvorming
•• Stel duidelijke spelregels op over de werkwijze binnen het
samenwerkingsverband. Denk hierbij aan terugkeergarantie
waarbij werkgevers vastleggen dat een werknemer na een
bepaalde tijd weer terugkeert naar de originele werkgever.
Maar ook over de wijze waarop werkgevers het initiatief
promoten binnen hun eigen organisatie en de afspraken over
participatie.
•• Maak goede afspraken over de cao en bijbehorende
arbeidsvoorwaarden. Wanneer werknemers bij verschillende
werkgevers werken moeten er goede afspraken zijn over onder
andere inschaling zodat er een level playing field van kracht
blijft. Denk hierbij aan afspraken over waardering en beloning.
•• Maak ook afspraken over de verdeling van diensten en het
wel of niet verplicht in- en uitlenen van elkaars mensen. Is
het vrijblijvend of verwacht men een minimale of maximale
uitruil. Spreek wederzijdse verwachtingen uit en maak hier
afspraken over.
•• Denk met elkaar na over de kwaliteit en aard van het werk
dat professionals leveren vanuit een samenwerkingsverband. Kwalitatief goed en leuk werk is belangrijk zowel voor
professionals als voor de cliënten. De zorg voor de patiënt/
cliënt is voor zorgprofessionals van groot belang. De kwaliteit
van de zorg moet niet lijden onder het flexibel in- en uitlenen
van personeel. Verder vinden zorgprofessionals het belangrijk dat er het werk vanuit een samenwerkingsverband leuk is
en niet alleen gericht op het opvangen van moeilijk te vullen
diensten. Bepaal met elkaar wat hiervoor nodig is en stem dit
ook af met de professionals zelf.
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•• Reflecteer met elkaar regelmatig op de uitkomsten van
het samenwerkingsverband. Stel met elkaar criteria op die
je belangrijk vindt om te realiseren. Wat bij veel verbanden
ontbrak was het monitoren van de voortgang. Voor de
continuïteit raden we aan met elkaar goede afspraken te
maken over opbrengsten en go-/no-gomomenten in te
plannen. Het meest effectief is een samenwerkingsverband
met een duidelijke ambitie en duidelijk gedefinieerde
tussenresultaten.
•• Maak afspraken over scholing en inwerken en de tijd die
hiervoor beschikbaar is. Als je vanuit een externe flexpool
op verschillende plekken ingezet kan worden moet je als
zorgprofessional breed inzetbaar zijn. Tijd voor bijscholing
en goede inwerkprogramma’s zijn hierbij cruciaal. Maak ook
afspraken over wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van
kennis en het verzorgen van scholing.
•• Wees alert op binding. Zorgprofessionals vinden het
belangrijk binding te houden met een team en met de cliënt/
patiënt. Het team kan binnen één organisatie zijn of binnen
het netwerk. Bedenk hoe je onderlinge binding realiseert.
•• Probeer niet vooraf alle potentiële problemen in te dekken.
Kies voor een ‘agile’ benadering. De ervaring leert dat het
bij nieuwe samenwerkingsverbanden niet motiverend werkt
om vooraf de structuur in zijn geheel dicht te timmeren met
regels. Een agile benadering werkt goed; ga de samenwerking
aan om een gezamenlijke ambitie te realiseren. Al doende zoek
je voor elk probleem dat zich voordoet een oplossing.

Kennis

Randvoorwaarden voor het juiste kennisniveau
•• Zorg binnen je samenwerkingsverband voor brede
expertise en draagvlak. Betrek bestuurders maar ook
professionals in je samenwerkingsverband. Denk ook na
over juridische expertise en expertise voor het monitoren
van het traject, kennis over het duiden van competenties en
kennis over het in beweging brengen van mensen. Niet alle
kennis hoeft bij alle afstemmingsmomenten aanwezig te zijn.
Specifieke expertise kan naar behoefte worden ingevlogen.
•• Als het gaat om de expertise van de zorgprofessionals zelf, kijk
dan niet alleen naar uitwisselbaarheid van hele functies maar
ook uitwisselbaarheid van competenties. Een functie bestaat
uit een geheel van competenties. Competenties overstijgen vaak
een functie. Als je op niveau van competenties kijkt zijn mensen
vaak breder inzetbaar dan wanneer je naar de functie als geheel
kijkt.

Keuzemodel voor kenmerken van
samenwerkingsvormen

Welke structuur kies je bij het opzetten van een samenwerking?
•• In het onderzoek zijn tien verschillende
samenwerkingsvormen geïdentificeerd met elk hun
specifieke kenmerken. De samenwerkingsverbanden hebben
keuzes gemaakt in samenstelling en werkwijze. Er bestaat geen
‘beste keuze’ als het gaat om een samenwerkingsvorm voor inen uitleen van personeel. De keuze is afhankelijk van de visie
en ambitie van de betrokken partijen.
•• We hebben de verschillende kenmerken van
samenwerkingsvormen voor u geclusterd. Per kenmerk
beschrijven we de voor- en nadelen. De bedoeling is dat dit
keuzemodel u helpt bij het maken van gerichte keuzes die
passen bij uw doelstellingen.
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NADEEL
Financiële bijdrage van deelnemers nodig
Go/no go afhankelijk van kosten-baten

Belang om het te laten slagen
Snel en efﬁciënt(er)
Bereidheid/ruimte om te investeren

Kennis en expertise ligt bij coördinator die
mogelijk meerdere partners heeft

Extra menskracht
Beperkte tijdsinvestering van werkgevers
Duidelijkheid over trekker en
eigenaarschap

Negatief imago pool
Tijdsinvestering voor beheer pool

Grotere verbondenheid werkgevers
onderling
Duidelijkheid over omvang pool en
beschikbare medewerkers

Kleinere pool of afzetgebied

Verbondenheid onderling
Vertrouwd gevoel

Concurrentie onderling

Vergelijkbare functies/arbeidsvoorwaarden
Dezelfde problematiek
Dezelfde vereisten aan werknemers

Vrijblijvend
Duurt lang voordat je volume hebt

Geen dwang
Deelname op basis van commitment

Geen garantie op voldoende deelname

Enkel gemotiveerde werknemers nemen
deel
Aantrekkelijk werkgeverschap

Slecht imago 'ﬂexpool'
Extra HR- en administratieve taken

NADEEL
Bijlagen

VOORDEEL

Betrokkenheid en teamgevoel
Werknemers kunnen kennis en kunde
met elkaar delen

VOORDEEL

VOORDEEL

Commercieel

Externe coördinator

Matching vanuit pool
met medewerkers

Exclusiviteit
stakeholders

Sectoraal

Vrijwillige afname
werkgevers

Vrijwillige deelname
werknemers

Medewerkers in
dienst van de 'pool'

Niet commercieel

Zelfstandigheid: 'eigen baas'
Past bij imago van de zorg

Zachtere doelstellingen die minder
meetbaar zijn
Veel tijd kwijt aan overleg en afstemming

Eigen beheer

Meer kans op subjectief gedrag/
voorkeursgedrag
Druk op (andere) werkzaamheden

Eenvoudig
Kosteneffectief

Onpersoonlijker
Vrijblijvender
Geen binding

Groter aanbod van werknemers
Nieuwe stakeholders kunnen nieuwe
ideeën en kennis meebrengen

Zachtere doelstellingen die minder
meetbaar zijn
Veel tijd kwijt aan overleg en afstemming

Minder concurrentie onderling
Groter/divers aanbod werknemers
Andere piekuren waardoor kans op
opvulling groter is

Btw
Meer geregel over cao, salaris
Functies zijn niet altijd zonder meer
uitwisselbaar

Garantie op benutten van concept
Snelheid

Verplichting kan leiden tot ontevredenheid
Geen intrinsieke motivatie

Garantie op deelname werknemers aan
samenwerking

Kan leiden tot onvrede en verloop
Vraagt om mobiliteitsplan voor
medewerkers die niet mee willen doen

Geen probleem met arbeidsvoorwaarden

Minder variatie in werkzaamheden
Aparte groep binnen organisatie

Interne trekker

Matching als techniek
(alleen coördinatie
of platform)

Vrije toetreding
stakeholders

Intersectoraal

Verplichte afname
werkgevers

Verplichte deelname
werknemers

Medewerkers in dienst
van zorgaanbieder

NADEEL

VOORDEEL

NADEEL
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Bijlage 1. Overzicht van respondenten
Projectleiders RAAT

Coördinatoren samenwerkingsvormen

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Erwin Korevaar (deRotterdamseZorg)
Anne ten Vergert (WGV Zorg en Welzijn)
Marie-Susan van der Munnik (WGV Zorg en Welzijn)
Lydia van Baak (Zorg en Welzijn ZHZ)
Ineke Slagter (WSW)
Ria Jacobs (Zorg aan Zet)
Karen Huitsing (ZorgpleinNoord)
Michel Winnubst (ZorgZijn Werkt)
David Huizing (ZorgZijn Werkt)
Tabitha Verduijn (Zowelwerk)
Maartje Bouwens (Care2Care)
Janina Beukers (Care2Care)
Anne de Boer (SIGRA)
Sanne Schoolmeesters (Transvorm)
Annelies Mulder (Utrechtzorg)
Marion Fisser (VBZ KAM)
Monica Roose (Viazorg)

Experts
••
••
••
••
••
••
••
••

Rian van Nispen (FNV)
Caroline Rietbergen (FNV)
Tineke Snel (MBO Raad)
Ron Walthouwer (Thuiszorg Groot Limburg)
Aaldert Mellema (CNV)
Mark Niesink (Randstad)
Suzanne Kruizinga (Wilhelmina Ziekenhuis)
BTN (nu Zorgthuisnl) cao-commissie

Nicolette Horn (WZW)
Mascha Boom (Zeeuwse Zorgmensen)
Liesbeth Verstegen (Transvorm)
Eric Reekers (TCOZ)
Joop de Jong (Port4Growth)
Christiaan Kaminski (VariantZorg)
André Kok (Zorgschakel Enschede)
Susanne Haarsma (WZW)
Harry Crielaars (SMO Traverse)
Henk Demmer (Stichting CIU)
Karen Huitsing (ZorgpleinNoord)
Dette Schouten (ZorgpleinNoord)
Monique van ‘t Klooster (VBZ KAM)

Stuurgroep
•• Esther Gathier (Zorgthuisnl (voorheen BTN))
•• Wouter Touw (CAOP)
•• Aaldert Mellema (CNV)

Klankbordgroep
••
••
••
••
••
••
••

Sanneke Schepman (RegioPlus)
Ineke Wever (Opella)
Karen Huitsing (ZorgpleinNoord)
Marten Edelbroek (V&VN)
Joyce Kuijpers (FBZ)
Erwin Korevaar (deRotterdamseZorg)
Dieke Feliksdal (NU’91)
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Bijlage 2. Longlist overige samenwerkingsvormen

Hiernaast staat een lijst met overige voorbeelden van
samenwerkingsverbanden die we zijn tegengekomen en nader
hebben bekeken, maar die we niet verder hebben uitgediept in ons
onderzoek.
De focus in het onderzoek lag op het in- en uitlenen van personeel.
Daarnaast zijn we ook veel voorbeelden tegengekomen van
samen opleiden; hier wordt samengewerkt tussen zorgaanbieders
en het onderwijs op het gebied van opleiden en begeleiden;
met als doel instroom en behoud van studenten voor de sector.
Een andere vorm van samenwerking die vaak voorkomt is een
mobiliteitsnetwerk. Hierbij worden door zorgaanbieders vacatures
gedeeld, worden mobiliteitsvraagstukken besproken en kennis
gedeeld. Van de samenwerkingsverbanden hebben we de naam, het
type en een korte beschrijving opgenomen.
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Carrousel

In- en uitlenen
personeel
Netwerkcafé
Mobiliteitsnetwerk
Schakel BV
Mobiliteitsnetwerk
Mobiliteitsnetwerk KIEK Mobiliteitsnetwerk
Mobiliteitsnetwerken
Groningen en Drenthe
Naam
Student volgt Cliënt

Mobiliteitsnetwerk

Opleiden zij-instromers

Samen opleiden

Werkgroep
Uitwisselingsstages
Gezamenlijk opleiden
vanuit bijstand
Wijkleercentra
Achterhoek
Wijkleerbedrijf Venray

Samen opleiden

Wijkleerbedrijf
Helpende Handen
Dordrecht
Prakrijkroute Nova
college
Zorg Innovatie Centra
en Netwerken
Project anderstaligen

Samen opleiden

Project Transfer
verpleegkundige
Wijkleerbedrijf Den
Haag en Schilderswijk

Samen opleiden

Wijkleerbedrijf
Helpende Handen
Hengelo
Workshop Maak werk
van jezelf in zorg en
welzijn
SPInOV

Samen opleiden

Innovatieve Stages

Samen opleiden

Opleidingscontinuüm
van IZO

Samen opleiden

Type
Samen opleiden

Samen opleiden
Samen opleiden
Samen opleiden

Tijdelijke uitwisseling tussen gespecialiseerd personeel (van de SEH, OK en IC) gericht op behoud van personeel en het delen van kennis en kunde.
Netwerk waarbij medewerkers van verschillende organisaties bij elkaar in de keuken kunnen kijken om van elkaar te leren/kennis uit te wisselen.
In- en uitleen van personeel op basis van vacatures, dit gebeurt digitaal. Schakel BV is een commerciële partij.
Kijken in elkaars keuken (KIEK) (Overijssel) biedt werknemers de gelegenheid gratis kennis te maken met andere werkgevers en functies. Dit gebeurt door een uitwisseling. Het
is intersectoraal.
Organisaties die zijn aangesloten bij het mobiliteitsnetwerk komen bijeen over mobiliteitskwesties en wisselen vacatures uit.
Korte beschrijving
In het samenwerkingsinitiatief ‘Student volgt Cliënt’ doorlopen studenten van de HBO-V Groningen tijdens één stage een aantal schakels in de zorgketen. Zo ontstaat de
mogelijkheid om een kijkje te nemen in elkaars ‘keuken’ en te leren van elkaars werkveld.
Zorgbalans, het Spaarne Gasthuis en opleider LOI zijn samenwerkingsverband aangegaan, waarbij een opleidingsprogramma wordt aangeboden aan zij-instromers dat door de
zorginstellingen wordt betaald.
Deze werkgroep (vanuit Sigra) wil het mogelijk maken dat leerlingen verpleegkunde (BBL niveau 4 en 5) gedurende hun studie een externe stage kunnen lopen door het
gelijktijdig uitwisselen van leerlingen tussen zorgorganisaties.
UWV en WSP Parkstad (Limburg) kijken twee keer per jaar in hun bestand of er mensen tussen zitten die mogelijk interesse hebben in een opleiding in de zorg. Er start jaarlijks
een klas VVT en een klas gehandicaptenzorg.
Wijkleercentra is een samenwerkingsinitiatief tussen het Graafschap College, diverse zorginstellingen en gemeenten uit de Achterhoek en Liemers. Onderwijs vindt deels
plaats in de praktijk met een docent vanuit school.
Wijkleerbedrijf Venray is een samenwerking tussen onderwijsaanbieder, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente en versterkt de wijkkracht. In het Wijkleerbedrijf werken
professionals en studenten samen aan nieuwe ondersteuningsarrangementen voor ouderen en cliënten in de GGZ. Er zijn structureel één docent en twee coördinatoren voor de
studenten betrokken.
Eerste wijkleerbedrijf in Nederland. Samenwerking tussen Dordtse zorginstellingen, gemeente Dordrecht, een woningcorporatie en het ROC da Vinci en het Hoornbeeck. Mbostudenten werken samen in de praktijk met professionals.

Samen opleiden

SEIN gaat in samenwerking met het Nova College, de Hartekamp Groep en Ons Tweede Thuis een praktijkroute ontwikkelen voor mbo 4-opleiding (BOL).

Samen opleiden

Hogeschool Leiden heeft regionale Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) opgericht met de ziekenhuizen Alrijne Zorggroep Leiden en Haga ziekenhuis en Zorg Innovatie Netwerken (ZIN)
met thuiszorgorganisatie (Zorgbalans) en ouderenzorginstellingen Topaz en WZH. Verschillende beroepen werken in die centra met elkaar samen.
Schakeltraject van Kennemerhart en Nova College voor anderstaligen gericht op instroom in de opleiding Verzorgende IG. In februari 2018 is een nieuwe groep gestart.
Organisaties begeleiden anderstaligen één tot twee dagen in de week bij stage.
Het OLVG en zorgaanbieder Cordaan zijn een project gestart om gezamenlijk transferverpleegkundigen op te leiden. Hiervoor werken de verpleegkundigen bij Cordaan en het
OLVG.
In samenwerking met onderwijsaanbieders, verschillende zorgaanbieders en gemeente Den Haag zorgt het WijkLeerbedrijf Den Haag Schilderswijk ervoor dat mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding krijgen (niveau 1 of 2) en werkervaring opdoen. Veelal zijn dit allochtone vrouwen (vluchtelingen) met een taalachterstand. Deze
mensen worden door een aantal aanbieders opgeleid.
Het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk door een mbo-opleiding niveau 1
of 2 en een stageplaats in de gemeente Hengelo.

Samen opleiden

Samen opleiden

Samen opleiden

Zorgorganisaties in de regio, de curator (Bierman Advocaten) en VWS hebben de voormalig medewerkers van de Kijkshop na het faillissement kennis laten maken met leer- en
werkmogelijkheden binnen de zorg.

Samen opleiden

SPInOV staat voor Strategische Planning Initiële Opleidingen Verpleegkundige. Het is een regionaal samenwerkingsverband en bestaat uit zeventien zorgorganisaties, vier roc’s
en twee hogescholen. SPInOV wil goed gekwalificeerde en voldoende verpleegkundigen in de toekomst opleiden.
Innovatieve stages is een samenwerkingsproject van vier mbo’s en vier zorginstellingen in Zuid Holland. Door nieuwe stagevormen te ontwikkelen worden meer en betere
stageplekken gecreëerd. Bijvoorbeeld een derdejaars BBL’er die een BOL-student begeleidt. Mbo-docent biedt begeleiding tijdens de stages.
Een nieuwe zorgopleiding ingericht in Limburg, waarin overheid, werkgevers in de zorg en opleidingsinstellingen samenwerken om opleiden op een nieuwe manier in te richten:
een samenstel van een arbeidsmarktplatform, een opleidingscontinuüm en praktijklabs. De studenten zijn niet alleen in de zorg beschikbaar.
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Korte toelichting
In hoofdstuk 3 hebben we tien verschillende samenwerkings
vormen omtrent het uitwisselen van personeel in de zorg
beschreven. In deze bijlage beschrijven we best practices van deze
vormen. Dit is zijn voorbeelden van hoe de samenwerkingsvormen
in de praktijk zijn uitgewerkt. We beschrijven hoe deze samen
werking is gestart, wie er meedoen, waar men tegen aanloopt en
wat de plannen voor de toekomst zijn. Vanwege vertrouwelijkheid
van informatie hebben we van twee van de tien vormen geen best
practice opgenomen.
De nummering van de best practices komt overeen met het
nummering van de samenwerkingsvormen uit hoofdstuk drie.
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1. Casus De Werkgeverij
Werkgeversnetwerk met matchingsplatform

2. Casus Zeeuwse Zorgmensen
Commercieel servicebureau

De Werkgeverij is een samenwerkingsverband tussen vijftien werkgevers in de Jeugdzorg, Zorg,
Welzijn en Kinderopvang. Binnen het netwerk delen werkgevers onder andere werk en medewerkers
met elkaar vanuit het gedachtegoed van collectief werkgeverschap. Het doel is het flexibel kunnen
inspelen op onder- en overbezetting, kennisdeling en het stimuleren van mobiliteit onder
werknemers.

Zeeuwse Zorgmensen (ZZM) is een service- adviesbureau dat zich richt op het invullen van diverse
zorgvragen. De organisatie werkt samen met drie zorgaanbieders; Zorgstroom, Zorggroep Zorgsaam
en Allévo. ZZM beheert de interne flexpools van deze zorgaanbieders. Ook levert ZZM ZZP ’ers aan
een groot aantal zorgaanbieders in Zeeland met als doel openstaande zorg tekorten voor hen in te
vullen. Daarnaast biedt ZZM particuliere thuiszorg, verpleging en begeleiding.

De regionale werkgeversorganisatie in de regio Gelderland, WZW, en jeugdhulpaanbieders stonden in
2014 aan de vooravond van de decentralisatie. Jeugdhulpaanbieders zagen grote financiële tekorten
aankomen en men zocht een oplossing voor het toenmalige overschot aan personeel. Er is sindsdien
veel tijd gestoken in het opzetten en ontwikkelen van de samenwerking, onder andere in het zoeken
naar een juridische vorm. Men wilde het model zo simpel en laagdrempelig mogelijk houden,
waardoor is gekozen voor een samenwerkingsovereenkomst zonder een juridische entiteit. Begin
2017 is het online platform van de Werkgeverij van start gegaan. Momenteel zijn vijftien werkgevers
uit de vier sectoren aangesloten. De Werkgeverij is niet actief op zoek naar verdere groei, aldus de
coördinator:

ZZM is ontstaan vanwege het tekort aan personeel in de particuliere thuiszorg en heeft dit uitgebreid
met extern flexpoolbeheer. De medewerkers van de flexpools blijven in dienst van de zorgaanbieder,
maar het beheer en de coördinatie van de flexpool wordt gedaan door de coördinatoren van ZZM.
Eén aspect is daarbij erg belangrijk, aldus de manager van ZZM:

‘‘Alleen partijen die écht bereid zijn te investeren en ons gedachtegoed delen, kunnen zich bij ons
aansluiten. We willen gecontroleerd groeien. De basis van onze samenwerking moet solide zijn.”
Nicolette Horn, coördinator Werkgeverij WZW

Zeeuwse Zorgmensen raadt de zorgorganisaties aan om 5 tot 10 procent van de diensten open te
laten. ZZM zorgt dan voor invulling van die diensten door de medewerkers van de flexpools in te
roosteren. Het is van belang dat de overige diensten gedraaid worden door het vaste team, en goed
zijn georganiseerd. Op deze manier krijgt het vaste team rust, en worden overuren tot een minimum
beperkt.

Wel is de Werkgeverij actief bezig met het verspreiden van het gedachtegoed. De focus van de
Werkgeverij ligt op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en behoud voor de sector. Zo is
overstap naar een andere werkgever mogelijk met behoud van opgebouwde arbeidsvoorwaarden,
zoals een vast contract. Een belangrijke les die men heeft geleerd is het belang van gezamenlijk
eigenaarschap.
“In het begin hebben we één overall projectleider aangesteld. Dit werkte niet. Deelnemende organisaties
gingen achterover leunen. Toen hebben we besloten om bij iedere werkgever een contactpersoon aan te
stellen. Samen vormen zij een team. Het eigenaarschap ligt nu echt bij de deelnemende organisaties.”
Nicolette Horn, coördinator Werkgeverij WZW
Sinds een aantal maanden zijn er tweewekelijkse werksessies met de contactpersonen van alle
deelnemers. De Werkgeverij ambieert in de toekomst het netwerk te versterken met werkgevers in
andere sectoren, zoals het onderwijs.

“De coördinatoren die bij ZZM in dienst zijn, richten zich puur op het vullen van de pool en bijbehorende
HRM taken. Door plannen vanuit een helikopterview over de teams heen, lukt het ons goed om diensten
in te plannen.”
Mascha Boom, directeur Zeeuwse Zorgmensen

ZZM is een commerciële partij. Dit was in het begin niet makkelijk:
“In het begin hebben we het moeilijk gehad als commerciële partij in deze sector. We werden soms
aangezien voor uitzendbureau. We hebben ons bewezen door goede kwaliteit dienstverlening te bieden en
altijd ons woord na te komen.”
Mascha Boom, directeur Zeeuwse Zorgmensen
Momenteel worden de interne flexpools nog niet onder de zorgorganisaties gedeeld. De wens om dit
te doen is er wel. ZZM zou graag een grote flexpool aanbieden waar, binnen de regio, personeel inen uitgeleend wordt. Zo blijft personeel voor de sector behouden.
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3. Casus Stichting Collegiale In- en Uitleen
Stichting met matchingsbureau

4. Casus Gelderse Matchtafels
Mobiliteitsnetwerk met matchtafels

Stichting Collegiale In- en Uitleen (CIU) is gestart in 2001 en is een bureau gericht op het
in- en uitlenen van werknemers in de techniek. De stichting richt zich op werkgevers van
installatiemonteurs die in de buitendienst werken. De stichting is opgericht door installateurs
voor installateurs, vanuit de filosofie dat samenwerking nodig is om de beschikbare capaciteit van
personeel efficiënter in te zetten en het vakmanschap te behouden voor de branche. Het komt
namelijk geregeld voor dat een werkgever voor de duur van een project werknemers tekort of juist
over heeft. Het bedrijfsbureau bestaat uit een bedrijfsleider en twee coördinatoren die de matching
verzorgen. Het bestuur bestaat uit directeuren van bedrijven van verschillende groottes en regio’s

De Gelderse Matchtafels is een samenwerking tussen werkgevers uit diverse sectoren, geleid door de
werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn in regio Midden-, Zuid- en West-Gelderland, WZW. Het doel
is om via matching werknemers van werk naar werk te begeleiden en zo te behouden voor de regio en
sector. Het is drie en een half jaar geleden gestart en inmiddels uitgegroeid tot een netwerkplatform
gericht op arbeidsmobiliteit.

“Van belang is dat je de juiste monteurs op de juiste plaats krijgt en daarvoor is ervaring en vakkennis in
de techniek essentieel.”
Henk Demmer, CIU.
Leden maken wekelijks, via hun systeem of telefonisch, hun vraag of aanbod kenbaar aan het bureau.
Ook de technieksector heeft te maken met een krapte op de arbeidsmarkt, waardoor CIU steeds vaker
gebruik moet maken van een uitzendbureau om een match te kunnen maken. Door deze schaarste is
het extra belangrijk om bij de matching geen bedrijven voor te trekken.
“We kijken bij de matching niet naar de bedrijfsnaam van de werkgever, maar naar de postcode. Op basis
van de postcode van het woonadres van de werknemer en de postcode van de werkgever wordt de match
gemaakt.”
Henk Demmer, CIU.

De aanleiding was het toenmalige overschot aan personeel. Omdat er weinig werk was in
de zorgsector, heeft de werkgeversorganisatie het breder aangepakt. In het kader van goed
werkgeverschap is WZW met vijf regionale werkgevers om de tafel gaan zitten om vraag en aanbod
met elkaar te matchen. Het bleek lastig om te ontschotten, want past iemand uit de logistiek wel
binnen de zorg? Er werd teveel naar cv’s gekeken in plaats van naar competenties. Dit is inmiddels
veranderd. De matchtafels zijn bedoeld om het netwerk uit te breiden. Werkgevers dienen eerst een
beroep te doen op de traditionele route om een baan te vinden voor een kandidaat. Lukt dat niet, dan
kunnen ze aanschuiven bij de matchtafels.
“Het is iets extra’s buiten je reguliere wervingsprocedures en is vooral geschikt voor
mobiliteitskandidaten. Als je gewoon een vacature vervuld wilt hebben, kun je beter naar een
uitzendbureau of vacaturebank gaan.”
Susanne Haarsma, trekker Gelderse Matchtafels.
Het netwerk breidt zich nu steeds verder uit. De totale regionale pool aan deelnemers bestaat uit
250-300 werkgevers. Eens per maand is er een tafel met vijftien werkgevers en vanwege de groei zijn
er inmiddels meerdere tafels, verspreid over subregio’s.: Een derde van de deelnemers zijn zorg- en
welzijnsorganisaties, de rest komt uit geheel andere sectoren.
“Je leert elkaar door het netwerk goed kennen en weet elkaar ook buiten de tafels om snel te vinden.
We houden de successen niet bij, maar na drie en een half jaar zijn we ervan overtuigd dat we aan een
behoefte voldoen. Je hoort regelmatig terug: ik heb een kandidaat van jou op een functie bij mijn bedrijf.
Men waardeert het netwerken en het informele karakter heel erg.”
Susanne Haarsma, trekker Gelderse Matchtafels.
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5. Casus Zorgschakel
Coöperatieve vereniging met pool

6. Casus Circle4Growth
Matchingsnetwerk met commerciële coördinator

Zorgschakel Enschede is een coöperatieve vereniging in de regio Twente. Zorgschakel levert hoog
complexe, laag frequente diensten (vooralsnog nachtzorg, wondzorg en medisch technische
handelingen) aan de deelnemende zorgaanbieders Livio, Liberein, De Posten en Zorggroep Manna en
aan een aantal kleinere zorgaanbieders in de regio.

Vanuit een bestaand platform voor groeibedrijven, Port4Growth, is een nieuw type coöperatie gestart,
bestaande uit groeibedrijven van verschillende branches, genaamd ‘Circle4Growth’. Tijdens het High
Growth Summit (een evenement gericht op groeibedrijven) dat Port4Growth vorig jaar organiseerde,
werden door onder andere groeiondernemers, het grootbedrijf en politieke partijen de belangrijkste
uitdagingen voor groei in kaart gebracht. Het tekort aan personeel kwam als allergrootste
groeibelemmering naar voren. Vanuit het idee ‘samen kun je meer dan alleen’ heeft Port4Growth
een pilot opgezet om met groeibedrijven een nieuw type coöperatie te testen.

In oktober 2014 constateerden de vier zorgaanbieders dat de kosten van de wijkverpleging onder
druk stonden. Samenwerking binnen de specialistische zorg kon een manier zijn om de kwaliteit van
de zorg te waarborgen, de capaciteit aan personeel efficiënter in te zetten en om de specialistische
kennis en ervaring met elkaar te delen. Het initiatief lag bij de bestuurders van de vier instellingen.
Gedurende drie maanden kwamen de bestuurders tweewekelijks bij elkaar.
“Dit was een informeel moment met een frietje. Een ongedwongen sfeer helpt om ideeën op tafel te
krijgen en gewoon eens out of the box te bedenken wat er allemaal mogelijk is. Het gezamenlijk belang
bleek veel groter dan alle individuele belangen.”
André Kok, bestuurder Manna en DB-lid Zorgschakel.
Binnen anderhalf jaar stond er formeel een coöperatie, de Zorgschakel. Medewerkers die
specialistische zorg bieden, kwamen vanuit de vier zorgaanbieders in dienst bij Zorgschakel
Enschede. Als een van de deelnemende organisaties een specialistische vraag heeft, worden hiervoor
medewerkers van de Zorgschakel ingezet. Via de front office, een centraal punt gestationeerd in het
ziekenhuis, worden inkomende aanvragen voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
doorgeleid naar een van de vier aanbieders.
Afstemming op bestuurlijk niveau vindt inmiddels minder frequent maar nog wel regelmatig plaats.
Er wordt dan gekeken naar nieuwe mogelijkheden, innovaties in de zorg en verbetering van de
samenwerking in de keten.
“En heel belangrijk: we zijn trots dat dit er in zo’n korte tijd staat en succesvol is. Dat horen we duidelijk
terug van onze ketenpartners.”
André Kok, bestuurder Manna en DB-lid Zorgschakel.

Met een groep Brabantse groeibedrijven is een netwerk gevormd, waarbij men gezamenlijk de
personele uitdagingen aanpakt. Het eerste dat is aangepakt betreft het tijdelijk uitwisselen van
personeel om zo de beschikbare capaciteit aan personeel beter te benutten. Zo kan een werknemer
die werkt bij bedrijf A en die tussen twee projecten in of door uitstel van een project even minder te
doen heeft, worden ingezet bij bedrijf B. Het blijkt dat mensen de nodige onbenutte competenties
hebben: de cameraman die goed is in websites, of iemand die lang in de logistiek heeft gewerkt, de
laatste jaren in de ICT werkt, maar in de logistiek prima tijdelijk kan invallen.
“De pilot was een eerste verkenning. In ieder geval werd duidelijk dat een (virtuele) coöperatie een
vertrouwensband schept. Het maakt het mogelijk om de voordelen van een grootbedrijf te benutten
zonder dat je de zelfstandigheid van de individuele ondernemers aantast.”
Joop de Jong, directeur Port4Growth.
Na de pilot in Brabant is de directeur van Port4Growth nu bezig een tweede netwerk op te zetten in
regio Zoetermeer. De afgelopen periode is met 25 bedrijven gesproken die interesse hebben in deze
vervolgpilot.
“Hele interessante ideeën zijn al naar voren gekomen, zoals een groot klantcontactcentrum dat als
onderdeel van een coöperatie carrièreperspectieven bij collega’s in de coöperatie kan aanbieden, het
samen bijhouden van sollicitantenbestand, delen van de recruitmentervaring en als coöperatie ben je
aantrekkelijker voor kandidaten.”
Joop de Jong, directeur Port4Growth.
In het geval van Zoetermeer zal ook de aansluiting met het onderwijs expliciet als een van de
projecten worden opgepakt. De reden is simpel: als groep van bedrijven ben je in staat beter
de coördinatie van stages en afstudeeropdrachten doen dan alleen. Halverwege 2019 zullen de
ondernemers tijdens een volgend High Growth Summit verslag doen van hun ervaringen.
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7. Casus VariantZorg
FlexBV binnen een holding

8. Casus Stichting Transfercentrum Onderwijs Zeeland
Stichting met vervangingspool

VariantZorg is een van de 22 zorgondernemingen onder de Fundis Holding. VariantZorg is
een aparte bv binnen Fundis en fungeert als interne flexpool voor de zorgaanbieders binnen
de holding. VariantZorg is opgericht om de zorgverlening binnen de holding efficiënter en
goedkoper te organiseren. Een commerciële externe partij heeft het concept geïntroduceerd en is
samenwerkingspartner van VariantZorg. Er is gekozen voor een bv om het financiële risico binnen
de holding te spreiden, om ondernemerschap te stimuleren en om sneller te kunnen inspelen op
veranderingen in de markt.

Stichting Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) is gericht op het faciliteren van de
vervangingsvraag in het primair onderwijs in Zeeland. Het bureau beheert en coördineert een
mobiliteitspool met werknemers en coördineert de matching onderling.

Bij de oprichting werd de ‘pool’ gevuld met werknemers van de aangesloten zorgaanbieders.
Werknemers die minder dan zestien uur werkten kwamen bij VariantZorg in dienst. De rest van de
teams bij de zorgaanbieders werden zelfsturend. Inmiddels zet VariantZorg volop in op marketing
om personeel van buitenaf te werven. Aangesloten zorgaanbieders nemen minimaal 15% van hun
diensten af bij VariantZorg. Vanwege de tekorten ligt de werkelijke afname vaak hoger.
“Wij geloven in het bieden van keuzevrijheid aan onze werknemers. Zo kunnen werknemers hun eigen
werktijden en -dagen invullen. Door deze keuzevrijheid kunnen ze hun werk goed afstemmen op hun
privéleven, zodat ze zich in hun werk optimaal kunnen inzetten voor de cliënt. Ons motto is dan ook: ‘Jij
leeft, jij kiest, jij zorgt’.”
Christiaan Kaminski, directeur VariantZorg.
Werknemers bij VariantZorg hoeven geen team- en administratieve taken te verrichten. Doordat
VariantZorg geen cliënten heeft, kan het zich volledig richten op de werknemers.
“Medewerkers voelen zich echt een Varianter. We steken veel tijd en aandacht in het werkgeluk van
de werknemers. Zo organiseren we geregeld personeelsfeesten en hebben we een Happiness Traject
geïntroduceerd. Daar zijn we echt trots op.”
Christiaan Kaminski, directeur VariantZorg.
In die toekomst wil VariantZorg graag de hele medewerkersreis gaan volgen, vanaf het eerste contact
tot na uitdiensttreding. Ook dit is gericht op de werktevredenheid van de werknemer. Een werknemer
die tevreden vertrekt, is tevens een mooie ambassadeur voor onze organisatie.

De stichting is in 2015 opgericht vanwege de doorzettende krimp in leerlingenaantallen. Men zocht
naar een oplossing om leerkrachten te behouden voor de sector. Schoolbestuurders uit de regio zaten
destijds al samen in een netwerk. Met behulp van beschikbare middelen via het sectorplan Onderwijs
is de stichting opgericht.
“Het feit dat we elkaar al kenden uit ons netwerk en de beschikbare middelen vanuit het sectorplan
Onderwijs gaven het benodigde zetje op het juiste moment.”
Eric Reekers, directeur TCOZ.
TCOZ heeft drie type pools. In pool A zitten werknemers met een vast dienstverband in de pool.
Werkgevers moeten 5% van hun formatie in deze pool plaatsen. In pool B1 zitten werknemers met
een parttimecontract die bovenop hun eigen contract nog bij hun eigen bestuur een aantal uur willen
werken. Pool B2 is gevuld met inval- en flexkrachten. Het aanvullen van de laatste twee pools is
vrijwillig.
“We zijn niet commercieel en dat werkt prima. We hebben deze pool opgezet vanuit de gedachte van
samenwerking. We willen geen uitzendbureau worden. De andere kant is wel dat je meer commitment
nodig hebt van de bestuurders.”
Eric Reekers, directeur TCOZ.
Naast de vervangingspool biedt TCOZ ook bemiddeling in scholing en ondersteuning van een P&Onetwerk. TCOZ kijkt of zij in de toekomst de pools kan uitbreiden naar andere sectoren, waaronder
de kinderopvang, vanwege de steeds intensievere samenwerking tussen deze sectoren.
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Stuurgroep

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers
wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en
het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze
toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten
kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.
Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie
delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies.
Door ons brede werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers
ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met
multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.

Veel aandacht besteden we aan de kwaliteit en ontwikkeling van de professional.
En de lat ligt hoog. Daarom een Berenschot Academie, voor persoonlijke reflectie,
experimenteren en het ontwikkelen van vaardigheden. En een Berenschot Versneller,
ons ‘R&D-laboratorium’, die onderzoek stimuleert naar maatschappelijk relevante,
economische of vakinhoudelijke onderwerpen. Want onze klanten hebben recht op
goede adviseurs en professioneel advies volgens de laatste inzichten.
Berenschot is een onafhankelijk, Nederlands bureau en is internationaal georiënteerd.
Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962 en met diverse
(maatschappelijke) projecten wereldwijd.

Esther Gathier (Zorgthuisnl), Wouter Touw (CAOP), Aaldert Mellema (CNV)
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