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Meer Uren
Werken
In zorg en welzijn wordt veel gewerkt met deeltijdcontracten. Dit heeft
verschillende oorzaken. In zorg en welzijn werken bijvoorbeeld nog altijd
veel vrouwen. Zij werken over het algemeen minder uren dan mannen.
Bij de medewerkers die vaak wel wat meer willen werken, is een contract
met meer uren in hun huidige functie of bij hun huidige werkgever niet
mogelijk. Hierdoor blijft er veel arbeidspotentieel van zowel huidige als
toekomstige medewerkers onbenut.
Als iedere deeltijdwerker in de zorg gemiddeld een uur per week meer zou
werken, zouden de personeelstekorten in de sector in theorie zijn opgelost.
Dat statement staat nu bekend als het ‘fameuze uur extra’ in de zorg.
Verschillende organisaties brengen dit inmiddels in de praktijk.

Meer Uren
Werken

Door Wieteke Graven

‘Meer uren werken: er kan vaak
meer dan je denkt’
Meer werkuren of grote contracten aanbieden kan de arbeidsmarkt in de zorg
weer in beweging krijgen. Ambassadeur Wieteke Graven over kansen, mitsen
en maren.

‘In Nederland werken meer dan 1,1 miljoen vrouwen
in zorg en welzijn. Van deze vrouwen werkt ongeveer 82 procent in deeltijd. Meer dan de helft
van de vrouwelijke zorgmedewerkers heeft een
contract van 25 uur of minder. Gezien de enorme
arbeidstekorten (over twee jaar een tekort van
tachtigduizend medewerkers) is een voor de hand
liggende vraag: zou het mogelijk zijn de contracten
van bestaande werknemers, met name van degene
met kleine contracten, met twee of vier uur uit te
breiden?

Deeltijdsector

Het lijkt een open deur. Maar toen wij in mei 2019
met ons werk op het thema contractuitbreiding
begonnen, kregen we aanvankelijk te maken met
een behoorlijke portie scepsis. Veel gesprekken
begonnen met allerlei mitsen en maren. ‘De zorg
is nu eenmaal een deeltijdsector’, was een veelgehoorde. Als je naar Europese cijfers kijkt, is de

zorg als deeltijdsector eigenlijk helemaal niet zo
gangbaar als in Nederland. Het kan dus anders.
‘Vrouwen willen niet meer uren werken’, kregen
we vaak te horen. Uit verschillende onderzoeken
die wij uitvoerden, blijkt er wel degelijk potentieel
onder bestaande werknemers.

Roosteren

Contractuitbreiding lijkt niet vaak hoog op de radar
te staan binnen zorgorganisaties. De helft van de
respondenten uit onze PGGM&CO-enquête onder
17.500 werkenden (waarvan 90 procent vrouw) gaf
aan nooit over contractuitbreiding met hun werkgever te spreken. Daarbij komt nog dat de manier
van de vraag stellen cruciaal is: ‘Wil je een groter
contract?’ zal niet vaak tot positieve reacties leiden.
‘Wat is er voor jou nodig om je contract uit te
breiden?’ nodigt al uit tot een heel ander gesprek.
Tot slot is ook roosteren een veelgenoemde reden
om geen grotere contracten aan te bieden. >>

aanpak dan ook binnen de brede sector uit gaan
rollen. Hierbij ondersteunen we zorgorganisaties
intensief gedurende een periode van zes maanden.
Daarnaast gaan we door met het creëren van landelijke bewustwording en blijven we onze kennis
en ervaring delen. Systemische knelpunten die we
tegenkomen, blijven we op de agenda zetten.

cliënten. Inventariseer knelpunten in de roostering
en laat medewerkers meedenken over oplossingen. Ga het gesprek aan met medewerkers met
kleine contracten: wat zijn hun twijfels over een
paar uur meer werken? Welke belemmeringen
ervaren zij en hoe zijn die weg te nemen? Je zult
zien: er kan vaak meer dan je denkt.’

Zelf aan de slag

De ervaring leert echter dat een goede analyse van
de knelpunten en denken in maatwerkoplossingen
veel mogelijk maken.

Veel energie

Werken op basis van data en feiten is een belangrijke eerste stap in het mogelijk maken van grotere
contracten. We zagen dat de publicatie van ons
rapport De kansen rondom grotere deeltijdbanen
in de zorg veel reacties losmaakte, uiteraard ook
sceptische. Het belangrijkste wat we met deze
publicatie bereikt hebben: de vanzelfsprekendheid
van (kleine) deeltijdbanen wordt minder. Steeds
meer zorginstellingen beginnen ook de kansen in
hun organisaties te zien. Onze ervaring is dat onze
aanpak veel energie losmaakt, maar tevens een
ware cultuuromslag vraagt gepaard gaat met de
nodige weerstand. Hiervoor is niet één simpele
oplossing. Een veranderaanpak met verschillende
interventies is nodig om verandering tot stand
te brengen.

Concrete resultaten

In de afgelopen achttien maanden hebben we
in drie proeftuinen in nauwe samenwerking
met werknemers, managers, HR, planners en
bestuurders een aanpak ontwikkeld rondom
contractuitbreiding. In zes maanden gaan we
met organisaties van Begrijpen, naar Doen, naar
Schalen. In die periode brengen we de waarde, het
potentieel, de belemmeringen en de oplossingen
van grotere contracten in kaart, informeren en
enthousiasmeren we medewerkers, HR en managers en werken we samen aan concrete resultaten.
Dit doen we door aan de slag te gaan met hele
concrete oplossingen, waaronder dialoogsessies
met medewerkers, informatiepakketten over
contractuitbreiding en een match zoeken voor
medewerkers die aangeven meer te willen werken.

Grote plannen voor de toekomst

We zien een grote belangstelling voor het thema
ontstaan. In de komende jaren zullen wij onze

Organisaties kunnen zelf ook al een start maken
door in kaart te brengen hoe het echt zit: analyseer personeelsdata op contractgrootte om te
zien waar kansen liggen. Maak een overzicht van
de waarde die grotere contracten voor de organisatie heeft, maar ook voor de medewerkers en
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Nog niet
uitgelezen?

Goede voorbeelden
Meer Uren Werken

Op het YouTube-kanaal van
Actie Leer Netwerk vind je onze
Actieleer TV-uitzendingen
omtrent het thema Meer Uren
Werken.

Meer uren of grote contracten aanbieden brengt
de arbeidsmarkt weer in beweging.
Hiernaast is te lezen hoe verschillende van de
proeftuinlocaties van het Potentieel Pakken de
arbeidsmarkt vooruit helpen met uitbreiding
en maatwerk.

Maatwerk in meer
uren werken

Contractuitbreiding:
zo kan het wel

Meer uren werken is binnen de
thuiszorgteams van Vierstroom
sinds kort een heel gangbaar
gespreksonderwerp. De zorgorganisatie laat zien dat je met
flexibel denken en maatwerkoplossingen op veel fronten
winst kan boeken: van contractuitbreiding tot meer vitaliteit en
werkplezier.

Gewoon maar doen. Met die
insteek zocht Thebe uit wat er
nodig is om contractuitbreiding
voor zorgmedewerkers mogelijk
te maken. De organisatie onderzocht op drie proeftuinlocaties
welke kansen en belemmeringen er zoal zijn, en heeft een
nieuwe manier van denken
aangewakkerd. Heilige
huisjes en beren op de weg
verdwijnen langzaam maar
zeker, van bestuur tot op de
werkvloer.

Lees meer >

Lees meer >

De Podcast met Wieteke
Graven over Meer Uren Werken
en Het Potentieel Pakken is hier
te vinden.
Ga naar het webinar over
Meer Uren Werken met Wieteke
Graven.
Bekijk hier de Actieleer
TV-uitzending met Wieteke
Graven over het thema Meer
Uren Werken.

