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Laatste resultaten

Beroepen in transitie: 
1. Verandering context zorg

2. Verpleegkundige ouderenzorg

3. Psychiatrisch verpleegkundige

4. MBRT

5. MWD

6. Wijkverpleegkundige

7. Baggerbootkapitein

Rol van HR?? 



Ontwikkelingen in de ZORG sector 

• NL top 10 landen uitgaven zorg

• > 1 miljoen medewerkers

• 130.000 vacatures zorg en welzijn

• > stijging zorgkosten 2,1  % (2017)

• Toename ZZP ers (2018 -->10.000  > 20%

• Toename robotisering en digitalisering (E-Health)

• Van curatief naar preventie zorg

• > protocollisering -→ > dilemma’s 

• > administratie, ICT sluit niet aan

• > stijging ziekteverzuim 6% (landelijk 4%) 2017
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NIEUWE ROBOT Dr. Molly 2.0  
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,,Ze moet zelfs zo nauwkeurig werken dat er niemand in het 
ziekenhuis  met haar mee hoeft te kijken, wat nu nog wel het geval is.  
AD 2 november 2018

Moet zelfstandig een diagnose stellen en 
medicatie voorschrijven aan hartpatiënten. 



Top 5 21st century skills zorgsector:

1. Kritisch denken

2. Communicatie en samenwerken 

3. Creativiteit

4. Zelfsturing

5. Verantwoordelijkheid

“Staat niet het 

ziekenhuis dat 

het best lijstjes 

kan invullen 

bovenaan in de 

ranking?”



Verpleegkundige Ouderen: 
van ziekenverzorger ouderen naar betekenisgever
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Context werk

• Slecht imago beroep; wel verbetering

• Van taakgerichte zorg naar mensgerichte zorg

• Complexe zorgvraag maar minder dan in ziekenhuizen

• Multi problematiek en zorg op maat 

• Hogere verantwoordelijkheden

• Verdwijnen van geestelijke verzorgers; zingeving 
blijft!!!!

vs

• Protocollen en standaardisatie van zorgplannen

• Digitalisering en ook meer administratief werk

• Strakke tijdsindelingen werk en hoge werkdruk

• Mantelzorg/participatie/meerdere partijen

• Bezuinigingen / 2,1 mld erbij 2018 niet voor 
wijkverpleegkundigen (verschuiving probleem)



Citaten verpleegkundigen ouderenzorg

• “De ouderenzorg is natuurlijk niet sexy en heeft 
gewoon een suf imago. De jonge verpleegkundigen die 
nu worden opgeleid willen dynamiek en snelheid en 
denken aan de ‘chaos droom van ER’.”

• “Ik merk dat je als verpleegkundige heel veel kan 
betekenen voor deze mensen en op een andere 
manier naar dingen gaan kijken”

• Vorige week heb ik een foto gemaakt van iemand die 
onder de uitslag zat en doorgestuurd via de app naar 
de arts 
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Verpleegkundige ouderen:
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21st Century Skills

• Creativiteit
• Samenwerken
• Communicatie (!)
• Kritisch denken
• Flexibiliteit
• Zelfregulering



Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Van 
ziekenverzorgster naar mentor en vertrouwenspersoon
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Context werk

• Onduidelijkheid (bestaansrecht) functie/positie

• In tweede lijn GGZ opererend meer specialistisch

• Bezuinigingen gezondheidszorg

• SPV vertrekken, omscholing en weinig aanwas

• Toename multi problematiek en zorg

• Herstelgedachte; kwaliteit van leven versus klachten 

• Nieuwe spelers in ambulant verzorgen 

vs

• Protocollen en standaardisatie van zorgplannen

• BIG

• Opnames zo kort mogelijk

• Snellere doorstroom naar eerste lijns GGZ

• 1/3 tijd kwijt aan administratie



Sociaal psychiatrisch Verpleegkundige
Citaten uit de praktijk
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• Aan de andere kant is het weer die administratieve rompslomp 
dat ik denk ga ergens met dieren werken

• Je hebt echt veel meer werk aan mensen niet alleen aan de 
mensen zelf maar vooral alles er omheen

• Vroeger mocht ik diagnosticeren, mag ik opeens allemaal niet 
meer. Niet omdat ik het niet kan maar omdat iemand dit heeft 
bedacht. 

• De cliënten worden steeds van een zwaardere categorie dan 
voorheen met bovendien heel veel administratief werk

• Voor iemand die psychiatrisch is, is mijn rol om hem te 
beschermen. Ook al snapt die man dat niet, hij zal er toch wel 
boos van worden!  



Psychiatrisch Verpleegkundige : van ziekenverzorgster 
naar mentor en vertrouwenspersoon
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1) Klinisch handelen
2) > 5 jaar reflectief handelen
21st Century Skills naar de toekomst
• Samenwerken
• Innovatie  (buiten de 

protocollen kunnen denken) 
• Communicatie 
• ICT
“De cliënten worden steeds van 
een zwaardere categorie dan 
voorheen met bovendien heel 
veel administratief werk.”



mw Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken 
Laverend tussen machine (techniek) en mens
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Context werk

* grotere afhankelijkheid zorgverzekeraars
* vanuit politiek meer adm vastlegging
* meer behandelingen op maat/
* bestralingen kleinere marges
* snellere behandelingen
* De patiënt wordt steeds veeleisender.
* grote concurrentie in steden tussen ziekenhuizen
* veel fusies tussen ziekenhuizen en afdelingen

daardoor (noodgedwongen)samenwerking 
1) op specialisatie
2) alle specialismen onder 1 dak 
* veel weg bezuinigd
* langer doorwerken, fysieke arbeid zwaarder 
* meer digitalisering



Toekomst MBRT 

1) < aantal controles < 30% 

2) van 2e lijn naar 1e  lijn (huisartsen)

3) minder personeel door technologische ontwikkeling

4) diagnose door artificial intelligence (IBM Watson)
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Citaten MBRT
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Over kritisch denken

Doktoren soms zaken aanvragen waarbij je denkt

dat gaat helemaal niet over wat ze zien of wat willen

ze eigenlijk zien of wat helemaal niet kan bij de patiënt. 

maar ook is het verantwoord om straling te geven aan 

deze patiënt. Wat moet ik dan maken, Jij ziet het 

totaalplaatje,  de aanvrager niet. 



21st skills MBRT 

1. Samenwerken

2. Communicatie

3. Probleemoplossend vermogen 
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Context MWD
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1) Transitie van verzorging naar participatiestaat

2) branchegrenzen vervagen

* meer samenwerking met organisaties buiten MWD
* opkomen sociale wijkteams

3) bezuinigingen, zorg moet steeds minder kosten, 
* grotere werkdruk

4) omslag naar zelfsturende teams met 
verdwijnen managementlaag



MWD     Functie-inhoud

• maatschappelijk werk erg divers 

• uitgangspunt is krachtdenken ipv klachtdenken; 
link met zelfredzaamheid

• vergroten zelfredzaamheid van cliënt

• functie-inhoud in elk organisatie hetzelfde 
echter invulling verschillend
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Citaten MWD 

• “Even dat steuntje in de rug om mensen in 
beweging te brengen. Dat is wat maatschappelijk 
werk inhoudt. “

• "Ik vind het goed dat we een bredere kijk hebben en 
dat dwingt ons ook wel om met 
andere/slimmere/betere/simpelere oplossingen te 
komen. We moeten wel waken voor uitholling van 
ons beroep. 
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Ik ben



21st skills MWD 
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1. Creativiteit

2. Probleemoplossend vermogen

3. Leren en Professionaliseren

4. Communicatie
5. Samenwerken
6. Innovatie
7. Kritisch denken



Wijkverpleegkundige
van zorgverlener naar zorg coördinator
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- Regie en coördinatie zorg minder uitvoerend. 

- Zorgverlening zakelijker geworden

- Indicering en afstemming zorg cliënt met omgeving

- digitalisering/technologie leidraad werken

- veel tijd/werk administratieve vastlegging



Citaten wijkverpleegkundige
• Ik denk dat er steeds meer van de mensen zelf wordt verwacht en van de 

mensen om hen heen. Dat het beroep daarop alleen maar groter gaat 

worden. Omdat we gewoon ook met alle tekorten [aan personeel] zitten.’ 

• Ik probeer echt ook nog veel bij de mensen thuis te komen, dus toch ook een 

aantal cliënten steeds uit te kiezen waar ik gewoon, de verpleegkundige 

blik op wil leggen […] want je merkt dat de verzorgenden elke keer gewoon 

routinematig hun routes doen en bij de cliënt kunnen ze bepaalde dingen 

ook niet zien

• Je moet je wel kunnen inleven, maar je moet ook wel weer heel kritisch 

kunnen zijn. En soms is de grens van iets ‘zielig vinden’ en iets wat echt 

nodig is, best grijs. […] Je moet ook wel zakelijk in kunnen denken van, ja 

maar, dat zij eenzaam is, is niet waarom wij haar moeten komen douchen. 

Want ze kan zichzelf wel douchen, maar ze heeft een ander probleem.’

• Zonder iPad redt je het tegenwoordig niet meer
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21 st Skills wijkverpleegkundige

• Verpleegkundige blik (bredere kijk)

• Communicatieve vaardigheden

• Empathie (inlevingsvermogen)

• Creativiteit en oplossend vermogen

• Flexibiliteit; omgaan met veranderingen/snel 
schakelen
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Kapitein Baggerboot                                            
van                                van stuurman naar coördinator
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• Inzicht en overzicht in het geheel van de 

(aangenomen) opdracht. = complex 

• Manager en troubleshooter

• > samenwerken met medewerkers, partners, 

samenwerkingsverbanden en  netwerken

• > werken met systemen

• > administratieve lasten (vastlegging)



Citaten kapitein baggerboot 
• Vroeger was je als kapitein met het schip bezig. En je zorgde dat het 

waterdicht was, dat je van A naar B voer en dat de lading droog bleef. 
Tegenwoordig ben je scheepsmanager.”

• Nu heb je gewoon een computerscherm en daar staat tot in detail waar je 
moet baggeren. Het is veel efficiënter allemaal

• Vroeger was het werk was helemaal uitgedacht tot in de puntjes. Nu 
schetsen opdrachtgevers een probleem en daar moet een oplossing voor 
komen.

• Nu heb je gewoon een computerscherm en daar staat tot in detail waar je 
moet baggeren. Het is veel efficiënter allemaal.

• Die administratieve last is veel groter geworden. Het is veel papierwerk: 
certificaten, verzekeringen, veiligheid. Zeker de laatste paar jaar!

• Het maakt je echter ook kwetsbaar en afhankelijk van alle techniek: ‘Als je 
geen internetverbinding hebt of satellietverbinding valt weg, dan ben je 
gelijk weer zo hulpeloos.

• Bedrijven zeggen dat het zo complex wordt, dat we dat (beroep) meer 
geschikt vinden voor een hbo’er. 
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Skills kapitein baggerboot

• Technische kennis

• Goed met mensen kunnen omgaan; 
communiceren en samenwerken

• Initiatief kunnen nemen

• Creativiteit 

27



1. Het klassieke beroepsbeeld klopt niet meer

2. Grote diversiteit qua invulling van de functies

3. Toenemende protocollisering en (adm) regelgeving

4. Tegelijkertijd meer (individuele) verantwoordelijkheid      
(Dilemma’s)

5. Vaker werken in (multidisciplinaire) ketens en 
netwerken

6. Sterk toegenomen complexiteit leidt tot onzekerheid 

7. De ene competentie is de andere niet

Conclusies 
21st Century Skills in praktijk



Aanvulling en nuancering 2018
8.  Meer coördinatie

9.  Grotere impact van technologie = afhankelijkheid naar

- aard van werken

- communiceren naar betrokkenen

-administratie(ve)  vastlegging van gegevens)

10. Onbegrensd werken ; ook afname kernactiviteiten

11. Low cost en efficiency is leidraad = kostenbewustzijn

12. Toename vermeende deskundigheid omgeving = druk

Overige zaken
- Gap tussen beleidsmakers en de werkvloer
- Ervaren van (nog steeds toenemende) hoge werkdruk 
- Ervaren van toename administratieve werkzaamheden ondanks 

(implementatie van) digitalisering
- Meer ethische dilemma’s 
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• ICT is er gewoon

• Kennis driven

Dominante skills

• Communicatie, communicatie en nog eens …. 
(maar wel overal anders)

• Samenwerken

• Kritisch denken in combinatie met zelfsturing

• Cluster communicatie en samenwerken

• Cluster kritisch denken, probleemoplossend 
vermogen  en creativiteit

Samenvatting 21st Century Skills

30



Uitspraken m.b.t.  HR door 
medewerkers 
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• Opvallend; HR niet of nauwelijks genoemd!!!!!

• - Ik moet zelf voor mijn opleiding zorgen; eigen initiatief

• - HR heeft onvoldoende kennis over de functie-inhoud  

• - Er is geen actief competentiebeleid

• - Ik weet niet of er een competentiebeleid is

• - Ik ben niet op de hoogte van een HR beleid

• - Bij onvoldoende bezetting regelen we zelf de mensen

• - Ik zie bijna nooit een HR adviseur op de werkvloer



HR beleid Praktijk

• Onbevoegd personeel in gezet om de tekorten op 
te lossen

• 38% verpleegkundigen ziet geen actie van HR mbt
aanpak tekorten

• Weinig begeleiding starters
• Geen adequate aanpak workload naar niveau, 

stoppen oneigenlijke taken en vermindering adm. 
lasten   (peiling beroepsvereniging verpleegkundigen onder 2750 leden nov 2018) 

• HR is voornamelijk operationeel gericht  i.p.v. 
strategisch  in de zorg (rapport berenschot november 2017  ) 
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ROL  HR
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Willen we in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden, 
dan zijn er ook andere oplossingen nodig; Margreeth Kasper de Kroon, 

Woordvoerder van ActiZ kerngroep Wonen en Zorg. 30-10-18 AD

Beeld HR als business partner = haarfijn aanvoelen waar je 
waarde toevoegt

Hoe zou HR die rol kunnen 
oppakken? 



GRATIS DOWNLOADEN BOEKJE “WERK VERANDERT:”

HTTPS://WWW.INHOLLAND.NL/ONDERZOEK/PUBLICATIES/WERK-VERANDERT

OM DE KERN VAN DE VERANDERING VAN WERK GOED IN BEELD TE BRENGEN HEBBEN WIJ EEN 
BEKNOPT PRAKTIJK ONDERZOEK UITGEVOERD. DAT HEEFT GERESULTEERD IN DEZE ONDERHAVIGE 
PUBLICATIE EN INPUT VOOR DE FILM DIE IN OPDRACHT VAN DE TOPSECTOREN IS GEMAAKT (ZIE 

HTTPS://WWW.TOPSECTOREN.NL/ACTUEEL/NIEUWS/2018/JUNI/260618/BEROEPEN-IN-TRANSITIE

. 

Websites  voor gratis downloaden publicaties
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https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/werk-verandert
https://www.topsectoren.nl/actueel/nieuws/2018/juni/260618/beroepen-in-transitie

