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1. Inleiding

De doelstelling van deze presentatie is om inzicht te geven in het 
doel, de aanpak en de resultaten van het pilot project dat GGz 
centraal in het kader van de ESF subsidie gericht op het 
stimuleren van duurzame inzetbaarheid, heeft uitgevoerd. Deze 
pilot heeft gelopen van maart 2014 tot december 2014. Dit project 
werd begeleid door Berenschot. 

In deze presentatie treft u eerst een beschrijving van de 
gezamenlijke droom van leidinggevenden van de RvZe Oostelijk 
Utrecht die zij hebben geformuleerd tijdens een van de eerste 
workshops. De droom beschrijft wat zij wilden bereiken met de 
pilot. Daarna treft u het denkkader aan wat als leidraad voor 
duurzame inzetbaarheid is gehanteerd. Vervolgens beschrijven 
wij de behaalde resultaten, knelpunten en succesfactoren. 
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2. Onze droom

• Betrokken medewerkers die weten dat hun inzet er toe 
doet 

• Goed toegeruste managers

• Bijdragen aan een helend behandelklimaat,  een 
gezonde werkomgeving en positieve bedrijfsresultaten 
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3. Ons denkkader (1)

Autonomie

Groei

Energie

Verbinding

“Verbinding was de eerste focus 
van High Care; er konden twee 
mensen bij ons werken die 
elkaar niet eens kenden.” 
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3. Toelichting denkkader (2)

Het model gebaseerd op het onderzoek van Deci & Ryan naar de 
universele menselijke behoeften, te weten autonomie, groei en verbinding. 
Als tegemoet gekomen wordt aan deze behoeften geeft dat mensen 
energie. Het zijn als het ware energiebronnen. Wij gaan er van uit dat 
inzetten op energiebronnen bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. 
Als wij deze aspecten vertalen naar de werksituatie betekent dat 
autonomie voelbaar wordt in de mate van zelfstandige taakuitvoering, 
regelruimte en mandaat dat medewerkers krijgen. Verbinding is belangrijk 
voor mensen, een bijdrage leveren aan het team waar zij deel van uit 
maken, zich verbonden voelen met de doelen van de organisatie. Als 
medewerkers zich niet verbonden voelen, kan dat resulteren in een grotere 
afstand tot de organisatie, minder betrokkenheid of zich sneller ziek 
melden. Groei in de zin van ontwikkeling, progressie ervaren in het werk 
geeft mensen energie en draagt daarmee bij aan duurzame inzetbaarheid. 
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4a. Resultaat: gezamenlijk draagvlak (1)
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4. Gezamenlijk draagvlak (2)

Het bestaande systeem van performance management is door 
leidinggevenden van RvZe Oostelijk Utrecht getest en er zijn 
aanbevelingen gedaan om de gebruiksvriendelijkheid te  verbeteren. Er is 
draagvlak binnen RvZe OU ontstaan om er mee te werken. 
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4b. Resultaat: Eenheid van leiding (3)
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4b. Eenheid van leiding (4)

• Er is sprake van een sterkere managementidentificatie en betere 
samenwerking tussen en binnen de hiërarchische lagen. 

• De afstand tussen de verschillende lagen is zichtbaar verkleind. 

• De workshops hebben een basis gelegd voor een gezamenlijk 
referentiekader over de sturing op houding en gedrag. Ook is de 
werkverdeling binnen de duale teams aan de orde geweest en 
bijgesteld om de aansturing van medewerkers beter invulling te geven.
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4c. Resultaat: Het echte gesprek (5)
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4c. Het echte gesprek (6)

De leidinggevenden kunnen de jaarplannen beter vertalen naar de 
individuele bijdrage van medewerkers. Zij zijn nu goed voorbereid en 
voeren met aandacht gesprekken met medewerkers over hun resultaten 
en ontwikkeling. Dit levert voor medewerkers aansprekende en passende 
persoonlijke doelstellingen op. 
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4d. Resultaat: Focus op resultaat (7)
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4d. Focus op resultaat (8)

• In het project is de cascade – de keten van RvB-directie-management-
teamleiders-medewerkers – uitgelegd en uitgewerkt voor de situatie 
van RvZe Oostelijk Utrecht. Concreet is op basis van het 
managementcontract 2014 tussen de RvB en de directie van Oostelijk 
Utrecht één lijst opgeleverd met de belangrijkste stuurindicatoren voor 
iedere cascade laag. 

• Het is voor alle deelnemers duidelijk geworden welke bijdrage zij 
leveren aan het resultaat van GGz Centraal. Vanuit het oogpunt van 
duurzame inzetbaarheid is het essentieel voor medewerkers dat zij 
weten wat er van hen verwacht wordt en wanneer zij daarin succesvol 
zijn. Hier draagt performance management aan bij. 
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4e. Resultaat: Ontwikkeling dashboards (9)
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ALGEMENE NORM

Dienstverband per week 32                10,4            12               
UREN DAGEN

Bruto uren 1.669          232             

AF: Vakantie 148              20,49           
AF: Feestdagen CAO 37                5,19             
AF: LFB-uren 31               4,32             

NETTO WERKUREN 1.453          201,81         

TAKENVERDELING 100% 80% 100% 92% 100% 92%
1 DBC-behandeltijd 1.408            195,50         135             108              117             108             5,59            5,13            
2 AWBZ-behandeltijd -               -              N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
3 24-uurs zorg / dagact. -               -              N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
4 Staf / management 45                6,31             N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
5 Opleiding / opleidertaken -              N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

1.453          201,81        N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
BENODIGDE PRODUCTIVITEIT IN VIZIER IN

RESTANT TE VERDELEN -               DE WERKZAME MAANDEN: 92% 92%

TARGET JAAR
TARGET WERKZAME 

MAANDEN
TARGET MAANDEN LINEAIR 

VIZIER
TARGET LINEAIR VIZIER 

PER DAG
 GEMIDDELD 21 

WERKZAME DAGEN PER 
MAAND 

4e. Resultaat (10)
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4e. Resultaat: Ontwikkeling dashboards (11)

• Er is op basis van de bestaande managementinformatiesystemen een 
eerste versie van dashboard ontwikkeld. Belangrijk is dat 
leidinggevenden en medewerkers  gemakkelijk inzichtelijk krijgen in de 
stand van zaken: “hoe goed doen we het?”. 

• Er wordt hiermee meer focus op resultaat ontwikkeld en de concrete 
prestatie indicatoren van GGz centraal. 
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4f. Resultaat: Heldere lijnen (13)

De doelen op de verschillende niveaus in de organisatie zijn op elkaar 
afgestemd. Er is sprake van een doorvertaling van de ambities van de 
raad van bestuur naar doelen voor de directie van de RvzE’s. Deze 
worden geconcretiseerd in doelen op behandeleenheid niveau,  en 
vervolgens vertaald in wat dat op teamniveau betekent en wat dat van 
medewerkers vraagt. Deze afspraken met medewerkers over hun bijdrage 
en hun ontwikkeling worden besproken in het jaargesprek en geëvalueerd 
in het beoordelingsgesprek. Deze gehele doorvertaling van 
organisatiedoelen naar afspraken met medewerkers noemen we 

‘cascaderend’.
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4g. Resultaat: Film over PM (14)

https://vimeo.com/118704004
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4g. Resultaat: film over PM (15)

Een van de bevindingen uit de oriëntatie fase van deze pilot was dat er 
een goed systeem van performance management was uitgedacht in een 
visie en bijbehorende formulieren, maar dat het niet gebruikt werd. Er was 
te weinig ruchtbaarheid aan gegeven en het was niet gebruikersvriendelijk 
genoeg. De formulieren zijn verder vereenvoudigd en de film dient om 
breed binnen GGz centraal het nut en de noodzaak van PM onder de 

aandacht te brengen. Deskundig en dichtbij.
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5. Knelpunten 
• Er is onduidelijkheid over rollen en taken tussen de duale partners en 

tussen de verschillende managementlagen. 

• Bestaande cultuur: sturen op resultaten vergt andere kennis- en 
competentieontwikkeling en management development

• Parallel lopende ontwikkelingen helpen niet versnellen
(ontwikkeling ICT - bouw dashboard, bezuinigingen, 
druk op bezetting etc.)

• De professionals hebben te maken met een enorme agendadruk 
waardoor het moeizaam is om tijd te maken voor dit project.
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6. Succesfactoren 
•Het tegelijkertijd betrekken van alle hiërarchische lagen zodat er 
afstemming en synchroniciteit ontstaat. Dit werd het meest zichtbaar in de 
‘cascadegesprekken’

•De aanpak van de pilot was ‘On the job & just in time’. Alle interventies 
waren dichtbij het werk georganiseerd en op het moment dat het direct 
toepasbaar en bruikbaar was. 

•Performance management kost tijd en energie voor medewerker en 
management. Duurzame inbedding levert op den duur duurzaam resultaat 
voor cliënten, medewerkers en organisatie, kortom sociaal innovatieve 
winst! 


