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Topwerkgevers:

‘Slim veranderen
voor meer betrokken
medewerkers’

Bevlogen

De coronacrisis liet zien dat
organisaties veel beter én sneller
in staat zijn om te veranderen
dan we dachten. Organisaties zijn
als torens waar steeds blokjes op
worden gestapeld. Je kunt een
heleboel blokjes weghalen en
opnieuw opbouwen. Maar dan
op een slimmere manier, zodat
medewerkers meer betrokken
raken bij hun werk.

Vindt u dat u een goede werkgever bent? Het is een vraag die
bestuurders in zorg en welzijn zichzelf vroeger waarschijnlijk minder
vaak stelden dan vandaag. Veel organisaties houden periodiek een
tevredenheidsonderzoek. Of medewerkers tevreden zijn met hun
baan wordt dan uitgedrukt in een rapportcijfer. Hoe tevredener ze
zijn, hoe beter u het als werkgever doet. Of toch niet?
In deze Leren van kijken we door dat rapportcijfer heen. Want
als u een 8.0 scoort, wat zegt dit dan eigenlijk? Is dit goed of moet
het nog beter? En bovenal: betekent het dat uw medewerkers
graag bij uw organisatie willen blijven werken of toch omzien
naar een werkgever die een nog hoger cijfer krijgt? Eén ding staat
vast: medewerkers zijn steeds schaarser, organisaties moeten
daar zuinig op zijn. Niet alleen het vinden van personeel is
cruciaal, het gaat vaak nog veel meer om het binden van mensen.
Ik herinner me de tijd van rond de eeuwwisseling, toen werkgevers sollicitatiegesprekken hielden in de showroom van
autodealers. De nieuwe medewerker mocht direct een leasebolide
uitkiezen. Ik hoop dat die tijd nooit meer terugkomt. En dat verwacht ik ook: inmiddels weten we dat goed werkgeverschap veel
minder met de materiële kant te maken heeft dan we ooit dachten.
Uit onderzoek blijkt dat mensen de meer zachte kanten van hun
baan minstens zo belangrijk vinden: zelfstandigheid, ontwikkelkansen en zinnig, betekenisvol werk. Juist hierin kan zorg en
welzijn zich onderscheiden.
Dit magazine geeft voorbeelden uit onze eigen sector en uit
andere branches hoe we de sterke punten van werken in zorg en
welzijn nog beter kunnen benutten. Hoe we verder kijken dan het
cijfer dat de mate van tevredenheid uitdrukt. Hoe we van tevreden
medewerkers ook bevlogen medewerkers kunnen maken. Ik hoop
dat het u inspireert.
Peter Borgdorﬀ
Directeur PFZW
PS Vanwege mijn pensioen is dit voor mij de laatste editie van
Leren van als directeur van PFZW. Het is voor mij altijd een groot
genoegen geweest een bijdrage te leveren. Wellicht tot ziens in een
andere omstandigheid!
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Inhoud
26
Aandacht

Zinvol werk zonder gedoe,
met heldere verwachtingen.
Dat nodigt uit tot zelfstandig
handelen. Precies waar
mensen behoefte aan
hebben volgens adviesorganisatie P5COM.
Want zelf regie voeren over
je werk, werkzaamheden
zelf kunnen verdelen en
kunnen indelen: dat
stimuleert. Ervoor zorgen
dat beslissingen op de juiste
plek genomen worden,
levert ook nog eens
exibiliteit en snelheid op.

Meer bevlogenheid op
de werkvloer? Draai
aan deze knoppen voor
succes.
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Kennis delen
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Sleutel tot succes

Meet en verbeter

Inzicht

Pietje Bell

Wat is goed werkgeverschap volgens
organisaties die hierop hoog scoren?
En kunnen we hun lessen toepassen
in zorg en welzijn? Lidl, AkzoNobel en
UWV vertellen.

Op een innovatieve wijze medewerkers verbonden en bevlogen
houden. Deze zorgbestuurders hebben
daar zo hun eigen manier voor. Drie
inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Hoe verhouden de ontwikkelingen
in zorg en welzijn zich tot andere
sectoren? Cijfers over onder andere
ziekteverzuim, werkdruk en medewerkerstevredenheid bieden inzicht.

Twee toppers uit de lijst van Beste
Werkgevers gaan met elkaar in gesprek
over burgerlijke ongehoorzaamheid en
andere eigenschappen die bijdragen
aan goed werkgeverschap.

Met HR-datadiensten
van PFZW krijgen
werkgevers beter
inzicht in de eigen
arbeidsmarktdata.

40
Chef geluk
Van vertrekkende werknemer naar ambassadeur? Omarm deze
functie van de toekomst.
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TEKST: JOOST BIJLSMA
BEELD: JANITA SASSEN

Bewust een
Pietje Bell zijn
Winnaars in werkgeverschap voldoen
aan dezelfde natuurwetten, ongeacht de
sector. Ben de Koning van zorgorganisatie
Frankelandgroep en CEO Steef Visser
van accountant Visser & Visser ontdekken
een overvloed aan overeenkomsten, maar
kunnen ook van elkaar leren.
20
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Want wie het goede wil voor medewerkers en
klanten, moet burgerlijk ongehoorzaam zijn.’

Voortdurend voeden en faciliteren

Ben de Koning is al dertig jaar
directeur-bestuurder bij de
Frankelandgroep, met vijf locaties voor ouderenzorg en een
thuiszorgdivisie in Schiedam en
Vlaardingen. De Frankelandgroep
is voor het derde jaar op rij
winnaar van de sector VVT in de
Eﬀectory-ranking Beste Werkgevers. En het mag zich voor de
tweede keer de beste werkgever
van alle sectoren noemen.

D

e kwieke tachtigers die Ben de
Koning tijdens een rondleiding
tegenkomt, houden wel van een
dolletje. En hij ook. In de ﬁtnesszaal
en het zwembad van de locatie Frankeland in
Schiedam vliegen de ondeugende opmerkingen
over en weer. En met een kortstondig optreden
als kapper in de inpandige kapsalon tovert De
Koning een lach op het gezicht van een bewoner. De bestuurder van de ouderenzorgorganisatie creëert een vrolijke sfeer. De ﬁlosoﬁe van
zijn organisatie is eenvoudig: een zo gewoon
mogelijk leven voor ouderen. De Koning: ‘Onze
norm voor zorg is: hoe zou jij willen dat wij met
jou of je moeder omgaan? De norm voor werk
is: hoe wil je als medewerker worden behandeld?’ Deze normen gaan bij De Koning vóór
regels die door anderen zijn bedacht. Hij vertelt
dat het eigen zwembad en de ﬁtnessruimte er
in 1996 zijn gekomen – hoewel dat toen eigenlijk niet mocht. ‘Wij zijn bewust een Pietje Bell.
Als iets niet kan of mag, gaan we het juist doen.
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De Koning treedt op als gastheer voor CEO
Steef Visser van Visser & Visser accountants
en ﬁscalisten. Beiden zijn sectorwinnaars in
de Eﬀectory-ranking Beste Werkgevers. De
Frankelandgroep is zelfs al voor de tweede keer
beste werkgever van Nederland. Samen gaan
ze voor dit verhaal op zoek naar het geheim
van goed werkgeverschap en wat ze van elkaar
kunnen leren. Als we na de rondleiding in de
‘pleinserre’ zitten, blijkt Visser zich te herkennen in het betoog van De Koning dat je mensen
moet behandelen zoals je zelf behandeld wilt
worden. Herkenning ziet Visser eveneens in
het pleidooi voor burgerlijke ongehoorzaamheid. ‘Wetten en regels staan vernieuwing vaak
in de weg. Zoals bij onze innovatieve data-analyse van dossiers, waar toezichthouder AFM
met argusogen naar kijkt. Dan moet je de randen opzoeken zodat dingen ten goede veranderen.’ Innovatie is volgens Visser noodzakelijk
om de veranderingen door digitalisering bij te
benen. Daar komt bij dat het werk hierdoor uitdagend blijft. Maar een innovatieve cultuur creeren is in de ﬁnanciële dienstverlening best een
kunst. ‘Je moet dat voortdurend voeden en faciliteren. Bij ons werken “blauwe” mensen die
goed zijn in binnen de kaders denken, maar die
je moet stimuleren in dingen op een andere
manier doen. Onze cultuur biedt hiervoor een
goede voedingsbodem. Er heerst bij ons een
gevoel van: wij hebben dit samen opgebouwd.
Medewerkers willen presteren en voelen zich,
ook lager in de organisatie, verantwoordelijk.
Je mag bij ons fouten maken. In het verleden
hebben we een pensioentak proberen op te zetten. Dat is niet gelukt. We hebben toen niemand iets verweten maar erkend dat het een
inschattingsfout was.’

de kerstpakketten toe. We maken mensen
medeverantwoordelijk en luisteren naar wat
beter kan. Zo organiseren we jaarlijks – al meer
dan twintig jaar – beleidsdagen. Iedereen in de
organisatie gaat met zijn team een dag uit. Tijdens zo’n beleidsdag praten medewerkers
anderhalf uur met een van de directeuren.
Daarmee laten we zien: de organisatie is van
ons allemaal.’ Alles begint volgens De Koning
met investeren in medewerkers. ‘Ik zeg altijd:
tevreden medewerkers, tevreden klanten en
tevreden stakeholders. In die volgorde! We
investeren in kwaliteit en ontwikkeling en zorgen dat onze mensen hun werk goed kunnen
doen.’ Alle aandacht voor medewerkers vertaalt
zich volgens De Koning in ‘normale vriendelijkheid’ naar klanten. ‘Daar draait in de zorg
alles om.’

Achterdeur bewaken
Een goede bedrijfscultuur is geen gegeven. Je
moet alert zijn, bijvoorbeeld als je snel groeit
en veel nieuwe mensen aanneemt. Zeker bij

een krappe arbeidsmarkt, waar deze organisaties mee te maken hebben, is dat een risico.
Visser: ‘Wij groeien ondanks corona met zeven
procent en hebben dertig vacatures. Dus het
blijft zaak om je af te vragen waarom er toch
ook mensen weggaan.’ De Koning: ‘Als de
arbeidsmarkt krap is moet je je achterdeur
goed bewaken.’ De Frankelandgroep komt
dankzij de goede werkgeversreputatie volgens
hem relatief gemakkelijk aan mensen. ‘We zijn
twee jaar geleden nog met honderd mensen
gegroeid. Maar er zit ergens een grens aan. Je wilt
geen mensen aannemen die niet bij je passen.’
Het risico van de krappe arbeidsmarkt weerhoudt de Frankelandgroep er niet van te blijven
groeien. De Koning wil inspelen op de grote
vraag naar ouderenzorgplekken door vergrijzing en doet daarvoor grote investeringen.
‘Hier in Schiedam en omgeving staan tweehonderd mensen op de wachtlijst voor verpleeghuisplaatsen. Dan ga je gekke dingen
doen. Zoals het kopen van een aan deze locatie
grenzende feestzaal, bowlingbaan, show-

Tip van Ben:

‘Groei niet te groot. Elk jaar
komt er een grote organisatie
die ons wil inlijven, maar in ons
beleidsplan staat VIMG: vijf
(locaties) is mooi genoeg.’

Van ons allemaal
Ook De Koning denkt dat zijn organisatie het
verschil maakt met de cultuur. ‘Onze mensen
merken dat de organisatie meer dan andere
moeite voor ze doet en dat ze worden gehoord.
Wij besteden aandacht aan alle details, tot aan
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Tip van Steef:

‘Verberg nooit je fouten.
Geef ze direct toe en
verwacht dat ook van je
medewerkers. Zeg sorry.
Daarna is het goed. Het
zijn simpele dingen.’

coronacrisis belangrijk om stappen extra te
zetten. ‘Wij waren er allemaal, ook op kantoor.
We wilden onze mensen niet het idee geven dat
ze er alleen voor stonden.’ De Frankelandgroep
regelde voor medewerkers elke dag een extra
versnapering en iedere week een cadeautje.
‘Natuurlijk kochten we dat in tegen de normale
prijs bij lokale leveranciers. Ook organiseerden
we buitenoptredens om het zo leuk mogelijk te
houden.’ Hoe kan het dat er soms ook organisaties zijn die dit soort dingen niet doen? Visser:
‘Omdat het niet in het hart van de mensen aan
de top zit.’ De Koning: ‘Je moet van mensen
houden.’

Vijfsterrenniveau

Steef Visser is CEO van Visser &
Visser, een landelijke keten van
accountants en scalisten. Hij
richtte deze organisatie in 1989
op met Ger Visser. In dertig jaar
groeide Visser & Visser uit tot
een keten met twaalf vestigingen en ruim 350 medewerkers.
De organisatie is voor het
tweede jaar op rij winnaar van
de sector nanciële dienstverlening in de Eﬀectory-ranking
Beste Werkgevers.
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room, autogarage en Shell-station. Daar
gaan we slopen en bijbouwen. Dat is een
kostbare investering en een ingewikkeld
project. Maar ik voel dat als onze verantwoordelijkheid. Wat als het jouw moeder
is die geen plek krijgt?’ Gaat het feit dat
de zorg tijdens de coronacrisis in de
schijnwerpers heeft gestaan, helpen bij
het oplossen van het personeelstekort?
De Koning denkt van niet: ‘Mensen zijn
niet dom. Ze zien niet alleen het “heldendom”, maar ook dat sommige zorgmedewerkers zich in de steek gelaten
voelen door overheid en maatschappij.’

Knokken voor cultuurbehoud
De coronacrisis heeft het werkgeverschap van beide bestuurders natuurlijk
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onder druk gezet. Visser voelde dat hij
als leider juist in deze tijd voor het
behoud van de cultuur moest ‘knokken’.
‘We hebben elke week via een zelfgemaakt ﬁlmpje op intranet gedeeld hoe
we omgingen met de gevolgen. Dat gaf
rust. Collega’s wisten waar ze aan toe
waren: ik verlies mijn baan niet, ik mag
de bureaustoel van de zaak thuis gebruiken, ik mag mijn moeder zes weken
mantelzorg geven... We hielden niet vast
aan regeltjes, maar moedigden mensen
aan om zelf oplossingen te verzinnen om
het samen op te vangen.’
In de ouderenzorg heeft de crisis er
natuurlijk ingehakt bij bewoners en
medewerkers, ook mentaal. Volgens
De Koning was het daarom tijdens de
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wetse balie, maar de gastvrijheid was van vijfsterrenniveau. Ik werd ondanks enige drukte
direct vriendelijk en duidelijk te woord gestaan.
Daar kunnen wij nog wel wat van leren.’
De Koning: ‘Mooi aan jouw verhaal vind ik dat
je open durft te zijn, ook over dingen die niet
goed zijn gegaan. Jij doet je niet anders voor
dan je bent. Dat is essentieel als leider. Een
trucje werkt niet. Dat merken mensen meteen.’

De twee herkennen zoveel in elkaars verhaal
dat ze het lastig vinden om iets te noemen wat
ze van elkaar kunnen leren. Visser, na enig
nadenken: ‘Wat ik van dit bezoek leer is dat je
een goed sfeertje kunt houden ondanks de
trieste situatie rond corona. Hier heeft iedereen
een vriendelijk woord voor bezoekers. Er ligt
geen grauwdeken over deze organisatie. Toen
ik binnenkwam dacht ik: een beetje een ouder-

Eﬀectory:

Drie sterren
In het Beste Werkgeversonderzoek van Eﬀectory

3 sterren. De sterren geven aan hoeveel een

beoordelen jaarlijks meer dan 500.000 medewer-

organisatie boven het branchegemiddelde scoort.

kers hun werkgever. De Frankelandgroep was één

Drie sterren staat voor minimaal een half punt

van de winnaars in de sector VVT en scoorde

beter. Organisaties met een Beste Werkgevers

gemiddeld een 8,84. De zorginstantie blinkt vooral

Keurmerk krijgen gemiddeld het cijfer 7,5.

uit in ‘trots op de organisatie’ en ‘vertrouwen in

Organisaties zonder dat keurmerk scoren

toekomst organisatie’. Accountant Visser & Visser

gemiddeld een 6,6.

behaalde in het segment nanciële dienstverlening
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