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Werken
Naar Talent
De arbeidsmarkt binnen zorg en welzijn bevindt zich op een tweesprong: aan
de ene kant zijn er grote tekorten in specifieke functies. Aan de andere kant is
er nog een grote groep mensen die net mee kan komen op de arbeidsmarkt.
Hoe vliegen we dit aan?
Jobcarving en functiecreatie zijn oplossingen om de broodnodige flexibiliteit te
stimuleren. Organisaties die daarvoor openstaan, houden het werk uitdagend
en hun medewerkers gemotiveerd. En kunnen – als ze de rigide indeling in
functiepakketten loslaten – ook nog banen creëren voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
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Beperken
Uitstroom

‘Werken naar talent levert
dubbele winst op’
Jobcarving en functiecreatie pakt personeelstekorten aan én biedt kansen voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Actie Leer Netwerk ambassadeur
professor dr. Peter van Lieshout over werken naar talent.

‘‘Jobcarving is een fenomeen dat al langer bestaat;
het draait om het anders inrichten van beroepen.
Werken naar talent is het idee erachter. Simpel
gezegd haal je veel kleine, simpele taken weg bij
de ene beroepsgroep en creëer je daarmee een
baan bij een andere beroepsgroep. Een voorbeeld
hiervan is taakdifferentiatie in de verpleging, dat
al enkele jaren speelt. Daarbij breng je bepaalde
taken onder bij de (gespecialiseerd) hbo-verpleegkundige, en splits je taken af die mboverpleegkundigen, verzorgenden of assistenten
goed kunnen uitvoeren. Ook in de arbeidsbemiddeling, bijvoorbeeld vanuit sociale diensten,
is deze trend zichtbaar. Dubbele winst: zo komt er
iemand uit de bijstand en kunnen (hoogopgeleide)
medewerkers hun tijd veel productiever besteden.

Aantrekkelijker werk

Efficiency is dan ook een belangrijke drijfveer
achter jobcarving, maar zeker niet de enige.

De aanpak maakt het werk aantrekkelijker, en
wel op twee manieren. Allereerst kunnen medewerkers bijkomende taken, waarvoor ze niet per
se in de zorg zijn gaan werken, loslaten. Dat zorgt
voor meer motivatie voor het dagelijkse werk.
Ten tweede ontstaan er nog meer mogelijkheden
tot specialisatie: mensen kunnen zich op die taken
concentreren waar ze de meeste affiniteit mee
hebben. Allebei belangrijke zaken in tijden waarin
de uitstroom in de zorgsector hoog is en het belang
van enthousiast, deskundig personeel dus groot.

Struikelblok

Een struikelblok bij jobcarving in de zorg is de forse
scheiding tussen de verschillende beroepsgroepen. Denk aan de scheiding tussen de functie van
verpleegkundige en de functie van arts, terwijl hier
allerlei dwarsbalken mogelijk en wenselijk zijn.
Hetzelfde geldt voor de beroepsgroep van de
artsen zelf: daar is al decennialang sprake van >>

Hobbels bij deze werkwijze zijn natuurlijk dat dit
gevolgen heeft voor de status, positie en beloning
van beroepsgroepen. Ook zullen HR-afdelingen
moeten afstappen van werven op aantallen zorgverleners per niveau; zij moeten in beeld krijgen
aan welke specifieke deskundigheid de organisatie
op ieder moment behoefte heeft. Daar zijn we
natuurlijk nog lang niet.

handen aan het bed en wordt werken in de zorg
weer aantrekkelijk. Het zal even wennen zijn en het
zal ongetwijfeld de nodige tijd kosten, maar het is
meer dan de moeite waard om dat ideaal na te
jagen. Het advies van de RVS is een hoopgevend
signaal, en gelukkig zijn ook veel ziekenhuizen
achter de schermen al bezig om te zoeken naar
manieren waarop werken naar talent mogelijk is.’

Hoopgevend

een steeds verdergaande specialisatie en subspecialisatie, waarmee er steeds weer nieuwe grenzen
komen die bepalen wat artsen mogen en vooral
niet mogen. Er zit weinig schot in het proces om de
grenzen tussen beroepsgroepen veel meer doorlatend te maken. Dat bemoeilijkt werken naar talent.

leggen welke vaardigheden en bekwaamheden
iemand heeft verworven. Dat kan in de vorm
van een persoonlijk portfolio. De Raad pleit er
bij het kabinet dan ook voor de Wet BIG om te
vormen tot de Wet op de Bekwaamheden in de
Individuele Gezondheidszorg.

Basisvaardigheden

Kwaliteit garanderen

Hoe kan dat anders? De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bracht eind
2019 een belangrijk advies uit, getiteld ‘De
B van Bekwaam’, dat direct ingaat op dit thema.
Er zijn te veel beroepen, zo constateert deze
adviesraad. Bovendien ligt het accent op de
wettelijke status van een beroep, bijvoorbeeld
in de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg
(BIG). Volgens de Raad is het veel zinvoller
om in een wet alleen vast te leggen welke kwaliteitseisen er zijn voor een aantal belangrijke
basisvaardigheden, zoals opereren of medicatie
toedienen. Daarnaast zou je vooral vast moeten

Het idee van de Raad is simpel en elegant: laten we
om de kwaliteit te garanderen een beperkt aantal
basisvaardigheden vastleggen, en verder individuele portfolio’s opbouwen in de zorg. Dat is een
heel dynamische benadering. Immers: wat mensen
kunnen, heeft wortels in de opleiding die mensen
hebben gevolgd maar óók in de setting waarbinnen ze gewerkt hebben. Wie in het ene ziekenhuis lang is opgeleid binnen de afdeling oncologie
weet heel andere dingen dan wie lang heeft meegedraaid in een ander ziekenhuis en daar bezig
was met de behandeling van brandwonden. Het is
goed om dat helder en individueel te omschrijven.

De gezondheidszorg is een heel dynamische sector:
daarin past geen starre beroepenstructuur. Wel
een model met kwaliteitsgaranties en een model
met mogelijkheden voor individuele ontwikkeling
en specialisatie. Zo krijgen we de nodige extra
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Nog niet
uitgelezen?

Goede voorbeelden
Werken Naar Talent

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

Jobcarving en functiecreatie pakt het
personeelstekort aan én biedt kansen.
Laat je inspireren door de Koplopers die hun
personeel op de juiste manier en de juiste
plek weten in te zetten.

Samen Slimmer
Drenthe
Deze Koploper laat zien wat het
oplevert als je over de grenzen
van je eigen organisatie heen de
belastende avond-, nacht- en
weekenddiensten (ANW) aanpakt. Het aantal ANW-diensten
per zorgmedewerker is omlaaggegaan, net als de werkdruk per
dienst. Medewerkers ervaren
een betere balans tussen werk
en privé. Ze vinden bovendien
dat hun takenpakket aantrekkelijker is geworden. Benieuwd
naar de aanpak van dit samenwerkingsinitiatief?
Lees meer >

Kleurrijk Zorgen

Fit op weg poli

Statushouders klaarstomen
voor een baan in de zorg, en
werkgevers klaarstomen voor
de komst van deze nieuwe
medewerkers. Daar draait het
om in dit Koploperinitiatief.
Zorginstellingen in Apeldoorn
en omgeving zijn erin geslaagd
om bij werving en selectie niet
meer te focussen op diploma’s en
competenties, maar op potentie
en talent. Zij gebruiken hiervoor
het inmiddels beproefde VARIISprogramma. Het is niet alleen
een succes bij het aannemen
van statushouders: het project
is uitgebreid naar nieuwe
doelgroepen.

Lange wachttijden, bureaucratie en randvoorwaarden
die als obstakels aanvoelen: na
het spreken van professionals,
experts en oud-cliënten vond
GGZ Delfland dat het wel wat
beter en efficiënter mag met
wachttijden bij poli’s in de GGZ.
Daarom is de Fit op Weg-poli
in het leven geroepen. GGZ
Delfland zorgt hierin voor behandelingen op maat met korte
wachttijden voor de cliënt. Ook
het personeel innoveert, werkt
gezonder en werkt naar talent.

Lees meer >

Lees meer >

Luister de podcast Werken
Naar Talent in Zorg & Welzijn
‘Penny wise pound foolish’.
Ga naar het college van
Peter van Lieshout over
jobcarving in zorg en welzijn.
Kijk hier de Actieleer TV
1-op-1 met Samen Slimmer
Drenthe.
Kijk hier de Actieleer TV
1-op-1 met Kleurrijk Zorgen.

