
Vakmanschap
in een sector in

beweging

GGNet Mens & Organisatie

Annelies Karnebeek & Martiene van Dis
Beleidadviseurs M&O

Presentatie Landelijke P&O- en OR-dag, 

het GGZ Toekomst-lab, 23-03-17



Wie zijn wij

Annelies Karnebeek & Martiene van Dis

Wie zit er nog meer van GGNet in de zaal?

Bericht van Annelies en Martiene, d.d. 24-03-17:

Tijdens onze presentatie kregen wij vragen over hoe wij bij GGNet 

invulling (gaan) geven aan de uitwerking van de ‘poppetjes‘. Welke 

instrumenten wij gebruiken en hoe wij een en ander vorm geven. 

Wij zijn hierin nog zoekende en in gesprek binnen GGNet. Aan het eind 

van deze presentatie hebben wij geprobeerd om jullie een idee te 

geven over welk inzicht wij nu omtrent het ‘hoe’ hebben. 

Bij verdere vragen kunnen jullie contact met ons op nemen, onze 

contactgegevens staan achterin dit document vermeld.



Waar gaan we het over hebben?

Wij zeggen dat vakmanschap meer is dan een opleiding volgen.

Wat is vakmanschap volgens jullie?

Jullie antwoorden waren: 

• passie voor hetgeen je doet

• deskundigheid

• gaan voor eigen expertise en ‘nee‘ durven zeggen, tegen de regels 

in als dat moet

• ervaring hebben en ervaring delen > uitdragen, zichtbaar maken

• als mens je werk durven ‘kleuren’

• continu verbeteren

• dingen eenvoudig maken > ‘plat slaan’

• ruimte geven wanneer het kan & leiding geven wanneer het nodig 

is, dienend leiderschap



Vakmanschap binnen GGNet

Vakkennis, 
werkervaring

Mensenkennis, 
levenservaring

Veranderingen 
mede 

vormgeven 



Relevante speerpunten bij GGNet

• Meerjarenplan ‘Herstel voor iedereen’

• Regionaal georganiseerd

• Kennisdeling 

• Wachtlijstreductie, terugdringen chroniciteit, her-
diagnostiek, HIC, afbouw bedden

• Efficiënte inrichting stafafdelingen



Verbinding zorgvisie Herstel en HR-visie 

Hoe zit het met patiënten en ons medewerkers?

Patiënt Medewerker Management









Wat levert het op?

• Aansprekende visie op cognitief en affectief niveau

• Verbinding zorgvisie en HR-visie

• Eigen regie

• Duidelijke keuze biedt richting aan HR-strategie

• Biedt uitgangspunt voor SPP, gesprekscyclus, HR 
instrumenten, interventies, enz. 



Samenwerking HR & OR

• Ontwerpgroep ‘Samen sturen’

• Ontwerpgroep ‘Medewerker onderzoek’

• Vroeg stadium samen in gesprek over veranderprocessen

• Contactpersonen in alle organisatieonderdelen



Waar staan we nu?

• HR strategie ontwikkelen (bijv.: werkgeversprofiel, 
leiderschapsstijl, keuze voor veranderstrategie, etc.)

• Zaaien, overal waar we komen nemen we ‘de poppetjes’ 
mee en brengen we de paralellen in beeld.

• Verzoek van behandelaren/ervaringsdeskundigen/ 
managers: mogen we dit gebruiken in patiëntcontacten?



Bijgevoegde informatie n.a.v. de vragen

Het gaat wat ons betreft niet puur om de instrumenten, het 
gaat er om dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om in 
dialoog met elkaar samen te werken en te verbinden om de 
goede patiëntenzorg te kunnen neerzetten. 

Terwijl ze dit doen werken ze aan gedeeld eigenaarschap, 
bevlogenheid, betrokkenheid, vertrouwen, effectiviteit, 
samenwerking, etc.

Belangrijk is de verbinding tussen ontwikkeling, verandering 
en persoonlijke zingeving van medewerkers. Dit vraagt ook 
zingevend leiderschap. 



Bijgevoegde informatie n.a.v. de vragen

In die teamgesprekken zien we onder andere de volgende vragen: 

• Hoe komen we tot een positieve werksfeer? 

• Wat hebben we dan nu te doen? 

• Wat kun je doen als ‘de prik uit de cola is’? 

• Hoe realiseren we samen onze productiviteit? 

• Hoe spreken we elkaar aan & geven we elkaar feedback en hoe 
kunnen we dat veilig maken voor elkaar? 

• Wat mag ik, wat moet ik en wat kan ik? 

• Talenten inzetten, hoe doen we dat?

Als HR vraagt dit om veel meer op de werkvloer en tussen de 
medewerkers te staan en met hen dit delen en te ontwikkelen.



Instrumenten GGNet

Gedeeld eigenaarschap/zelfregie

• Zelf organiserend werken

• Teamkompas

• Team coaching

• Teammonitor

• Medewerker onderzoek op teamniveau, ondersteuning 
vanuit HR (positieve psychologie op de werkvloer en 
ondersteuning bij uitleg onderzoek en acties) en 
individuele terugkoppeling

• Loopbaanbegeleiding

• Deelname medewerker aan bedrijfsontwikkeling



Instrumenten GGNet

Groeimindset/vertrouwen

• Ontwikkelen groeimindset door coaching 

• Kennis & verantwoordelijk op het HR vlak in & naar teams 
brengen

• Team coaching

• Ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren

• Versterken persoonlijk leiderschap (trainingen cruciale 
gesprekken, cruciale feedback, beïnvloeden van gedrag)



Instrumenten GGNet

Resultaatgericht/efficiënt

• Onderzoek naar ervaringen efficiëntie

• Doelen formuleren en focus: wat is de stip op de horizon

• Steun bij oplossingsrichting, organiseren van het werk 

• Mindfullness training

• Administratie e.d. makkelijker maken

• Bij- en nascholing

• Helder beleid, richting gevend en inspirerend



Instrumenten GGNet

Bevlogen/betrokken

• Aandacht zingeving in het werk 

• Mindfullness training

• Ontwikkelingsmogelijkheden

• Bij- en nascholing + mobiliteitsmogelijkheid

• Versterken persoonlijk leiderschap

• Leiderschap coaching

• Kennisdeling (kennishoppen)

• Stijl van leiding geven

• Gastvrijheid voor medewerkers



Instrumenten GGNet

Wendbaar

• Kennishoppen (met tijdelijke terugkeer garantie)

• Moreel Beraad (cognitief wendbaar)

• Intervisie (cognitief wendbaar)

• Initieel opleiden voor zittende medewerkers



Instrumenten GGNet

Samenwerken/verbinden

• Teamdoelen formuleren, versterk elkaars gedrag door 
verschillende kwaliteiten die leiden tot successen samen 
te brengen (successen geven flow ervaring) 

• Verandermanagement, Appreciative Inquiry / deep 
democracy 

• Feedback instrumenten

• Team coaching

• Oplossingsgericht vergaderen

• Oplossingsgericht coachen

• Samenwerking met externe partijen bieden & stimuleren



Hebben jullie nog vragen?

Annelies Karnebeek, beleidsadviseur M&O, A.Karnebeek@ggnet.nl, 088-933 4509 

Martiene van Dis, beleidsadviseur M&O, M.vanDis@ggnet.nl, 088-933 4341

Donald Wever, voorzitter OR, D.Wever@ggnet.nl, 088-933 1399 (nummer OR)

Rob Jaspers, voorzitter RvB, R.Jaspers@ggnet.nl, 088-933 1552



Bevlogenheidsmodel bron internet google afbeeldingen ‘JDR model’ maart 2017

Uitkomsten 
medewerker 
en organisatie

• Langdurig en 
onvoldoende herstel: 
burn-out risico 

• Ondernemerschap

• Productiviteit

• Pers. initiatief

• Klanttevredenheid

• Laag verzuim 

• Extrarol gedrag 

• Enz.. 

Werkdruk/emotionele belasting

Balans werk/privé

Stijl leiding geven

Tempo van  veranderingen

Rolonduidelijkheid/ rolconflict

Steun collega’s

Autonomie/regelruimte

Leer-en 
ontwikkelingsmogelijkheden

Ervaren rechtvaardigheid

Prestatiefeedback

Gebruik van 
vaardigheden/talenten

Werkstress/-

belasting
Stressreactie

Persoonlijke 
hulpbronnen

Energiebronnen Bevlogenheid

Bureaucratie
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