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2 |
Scan ZMT! - Vragenlijst 2021

Welkom bij de scan ZMT!. We verzoeken u de vragen per organisatie in te vullen, bij

voorkeur op basis van een gesprek tussen de manager HR en de manager van het

Leerhuis (of vergelijkbaar). Invullen duurt ongeveer 15 minuten, het gesprek over de

scan vraagt ongeveer een uur tijd.

Het doel van de scan is om op geaggregeerd en instellingsniveau de inbedding van het

strategisch HR- en opleidingsbeleid in de organisatie in kaart te brengen. Vanwege de

actualiteiten die naar voren zijn gekomen tijdens de covid-19 pandemie, zijn enkele

vragen toegevoegd over de positionering van verpleegkundig leiderschap en

werkgeverschap. U ontvangt eind maart de resultaten van uw organisatie, afgezet

tegen het landelijk gemiddelde.

U kunt dit vervolgens inzetten ten behoeve van het versterken van uw eigen

organisatiebeleid.

De NVZ zal de landelijke resultaten gebruiken voor het ontwikkelen van verdere

activiteiten voor haar leden. Het landelijke beeld wordt tevens beschikbaar gesteld op

de ZMT!-website. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het

programma ZMT!: www.zmt-ziekenhuizen.nl.

 

3 |
Onderdeel afstemming strategisch HR-beleid en organisatiebeleid

Het personeels- en opleidingsbeleid omvat alle activiteiten rondom ontwikkeling,

instroom en behoud van medewerkers. Deze strategische inzet kan een bijdrage

leveren aan het realiseren van de strategisch doelen van de organisatie. In welke mate

is de PDCA-cyclus van het personeels- en opleidingsbeleid verbonden aan de

overkoepelende strategische doelstellingen van uw organisatie?

http://www.zmt-ziekenhuizen.nl/
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In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

 

 

Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

De HR-afdeling is goed bekend met de

visie op het toekomstige

organisatiebeleid

Strategisch personeelsbeleid is een

wezenlijk onderdeel bij het opstellen

van het organisatiebeleid

Het personeelsbeleid wordt

cyclisch/systematisch afgestemd op

het organisatiebeleid en op de doelen

van de organisatie

Het HR-beleid draagt direct bij aan het

behalen van de organisatiedoelen

Er wordt regelmatig geëvalueerd of de

HR-activiteiten bijdragen aan het

realiseren van de organisatiedoelen

HR-activiteiten worden regelmatig

bijgesteld op basis van behaalde

resultaten

De afspraken uit het Bestuurlijk

akkoord medisch specialistische zorg

2019-2022 (Hoofdlijnenakkoord) zijn

vertaald naar personeels- en

opleidingsmaatregelen in de

organisatie
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

Er is een visie op verpleegkundig

leiderschap geformuleerd

4 |
Wilt u nog iets toevoegen of toelichten?

5 |
Onderdeel Afstemming opleidingsbeleid en personeelsmaatregelen

Het strategisch personeelsbeleid heeft de mogelijkheden om e�ectief bij te dragen aan

het functioneren van medewerkers middels de inzet van personeelsmaatregelen

(arbeidsvoorwaarden, regels en procedures). Hoe zijn binnen uw organisatie de

personeelsmaatregelen onderling afgestemd en verbonden aan de bekwaamheden

van de medewerkers?

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

 

 

Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

De personeelsmaatregelen zijn goed

op elkaar afgestemd en versterken

elkaar

De ontwikkelingsmogelijkheden voor

medewerkers zijn goed afgestemd op

de (toekomstige) behoefte en doelen

van de organisatie

Medewerkers worden talrijke

(leer)mogelijkheden geboden om zich

voor te bereiden op de vaardigheden

die nodig zijn om aan de toekomstige

zorgvraag te voldoen

De jaar- en ontwikkelgesprekken

tussen leidinggevende en medewerker

vormen de basis voor de verdere

ontwikkeling van de medewerker

Medewerkers weten waar zij aan

dienen te voldoen wat betreft hun

ontwikkeling en de verwachtte

leerinterventies

Medewerkers zijn betrokken bij de

besluitvorming rond

personeelsmaatregelen in de

organisatie

De personeelsmaatregelen zijn gericht

op het bevorderen van de instroom en

het behoud van medewerkers
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6 |
Wilt u nog iets toevoegen of toelichten?

7 |
Onderdeel Implementatie personeelsbeleid door leidinggevenden

Een belangrijke partner bij de implementatie van personeelsbeleid zijn de

leidinggevenden. In samenwerking met en ondersteund door de HR-afdeling kunnen

leidinggevenden met de uitvoering van het personeelsbeleid een e�ectieve bijdrage

realiseren aan de strategische organisatiedoelen.

 In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

 

Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

De HR-afdeling bespreekt met de

leidinggevenden regelmatig het

strategisch personeelsbeleid dat

voortvloeit uit de strategische doelen

van de organisatie

Leidinggevenden hebben voldoende

ruimte en tijd voor het uitvoeren van

HR-activiteiten

Leidinggevenden werken samen met

de HR-afdeling bij de implementatie en

uitvoering van personeelsmaatregelen
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

De HR-afdeling heeft duidelijke

richtlijnen en procedures opgesteld

voor de implementatie van

personeelsbeleid

Leidinggevenden beschikken over

voldoende HR-gerelateerde

competenties (kennis en

vaardigheden) om

personeelsmaatregelen uit te voeren

Leidinggevende stimuleren verdere

versteviging van verpleegkundige

beroepsidentiteit op het gebied van

leiderschap, autonomie en

positionering

Leidinggevenden moedigen

medewerkers aan om zichzelf continu

te ontwikkelen en zo hun werk te

verbeteren

8 |
Wilt u nog iets toevoegen of toelichten?

9 |
Onderdeel Strategische personeelsontwikkeling
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Strategische personeelsontwikkeling (SPO) is een methode om het personeelsbestand

toekomstbestendig te maken. In een cyclisch planningsproces (SPP) wordt het verschil

tussen benodigd en beschikbaar personeel in de toekomst (kwantitatief en kwalitatief)

concreet gemaakt en vertaald naar opleidingsinspanningen. Hoe wordt binnen uw

organisatie uitvoering gegeven aan SPO?

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

 

 

Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

De Raad van Bestuur toont

commitment en draagt het

eigenaarschap van SPO

SPO staat structureel op de agenda

van het managementteam

De organisatie beschikt over adequate

software om personeelsdata te

kunnen analyseren voor het

inzichtelijk maken van trends en

ontwikkelingen

De organisatie heeft de huidige

personeelssamenstelling (kwantitatief)

in kaart gebracht

Leidinggevenden hebben (in

samenwerking met de HR-afdeling)

een analyse gemaakt van de

toekomstige behoefte aan personeel
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

De HR-afdeling heeft beleid

(interventies) opgesteld om het

verschil tussen het huidige en

gewenste personeel te verkleinen

Er wordt een koppeling gemaakt

tussen het bijhouden van gevolgde

opleidingen van personeel,

loopbaanontwikkeling en

personeelsplanning

De HR-afdeling biedt de

leidinggevenden goede

procesbegeleiding en ondersteuning

aan op het gebied van SPO

De organisatie werkt in de regio nauw

samen met andere zorgorganisaties

voor instroom en behoud van

medewerkers

De organisatie werkt nauw samen met

initiële regionale mbo- en hbo-

onderwijsaanbieders voor het

optimaal benutten van stageplaatsen

De organisatie heeft een actieve rol bij

een RAAT (Regioplus)

10 |
Wilt u nog iets toevoegen of toelichten?
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11 |
Met welke andere instellingen werkt u nu al samen aan afspraken op het gebied van

werkgeverschap/hr? 

Kunt u zo speci�ek mogelijk antwoorden (regionaal/landelijk/zorgbreed)?

12 |
Bent u verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid?

Spring naar vraag 14 'De volgende vragen gaan over opleidingsbeleid.' 

als vraag 12A 'Bent u verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid?' == 'Ja

13 |
De volgende vragen gaan over opleidingsbeleid. Het heeft de voorkeur dat degene die

voor het opleidingsbeleid verantwoordelijk is, deze vragen invult. U kunt de vragenlijst

ook samen invullen. U heeft daarvoor twee keuzes:

1. U kiest onderstaande bovenste optie en verlaat dan de vragenlijst (sluit het venster).

Uw antwoorden zijn automatisch opgeslagen en u kunt de oorspronkelijke mail met de

link doorsturen naar de verantwoordelijke voor het opleidingsbeleid. U dient zelf in de

mail toe te lichten waarom u de mail doorstuurt. Als men op de link in de mail klikt, dan

gaat men automatisch verder waar u gebleven bent en kan men het restant van de

vragenlijst invullen.

    

    

Ja

Nee



22-1-2021 Exploratio

https://www.exploratio.nl/intake/print/37273 10/19

2. U kiest er voor om samen met de verantwoordelijke voor opleidingsbeleid de

vragenlijst verder in te vullen. U kiest dan voor de onderste optie en verlaat dan de

vragenlijst (sluit het venster), of gaat direct door in de vragenlijst als u al samen zit met

de verantwoordelijke. Uw antwoorden zijn automatisch opgeslagen. Als u de vragenlijst

verlaten hebt, kunt u de link weer aanklikken. U gaat dan automatisch verder waar u

gebleven was en kunt u samen het restant van de vragenlijst invullen.

14 |
De volgende vragen gaan over opleidingsbeleid.

15 |
Onderdeel Positie van opleiden in de organisatie

Het doel is om medewerkers de vereiste kennis, vaardigheden en houding bij te

brengen, zodat zij de doelen, die de organisatie beoogt, kunnen realiseren. De positie

die de afdeling opleiding/opleidingsadviseur in de organisatie inneemt is van belang

voor het behalen van de strategische doelen van de organisatie waarbij het

opleidingsbeleid is gekoppeld aan de koers van de organisatie. 

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

 

 

Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

1. Ik stuur mijn oorspronkelijke mail met de link door naar de verantwoordelijke voor

opleidingsbeleid

2. Ik vul de vragenlijst verder in met de verantwoordelijke voor opleidingsbeleid
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

De afdeling opleiding cq. de

opleidingsadviseur is betrokken bij het

opstellen van de strategie van de

organisatie

Het strategisch opleidingsbeleid staat

structureel op de agenda van de Raad

van Bestuur

Er vindt op regelmatige basis overleg

plaats tussen de opleidingsmanager en

de Raad van Bestuur

De opleidingsmanager heeft een

wezenlijke positie richting de Raad van

Bestuur

De lijnmanagers en de

opleidingsadviseurs werken actief

samen bij het strategisch opleiden

De medewerkers van de afdelingen zijn

betrokken bij het strategisch

opleidingsbeleid

De opleidingsafdeling/de

opleidingsadviseur wordt door de

medewerkers als een

vanzelfsprekende gesprekspartner

gezien als het gaat om de eigen

professionele ontwikkeling
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

De opleidingsafdeling/de

opleidingsadviseur wordt door de

leidinggevenden als een

vanzelfsprekende gesprekspartner

gezien als het gaat om het leren en

ontwikkelen van medewerkers

16 |
Wilt u nog iets toevoegen of toelichten?

17 |
Onderdeel Strategisch opleidingsplan

De reikwijdte van het strategisch opleidingsbeleid kan het draagvlak, betrokkenheid en

zichtbaarheid voor het opleidingsbeleid binnen de organisatie versterken. Hoe wordt

het strategisch opleidingsplan vormgegeven en wie zijn hierbij betrokken?

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

De werkgever stelt minimaal 3% van de

bruto loonsom beschikbaar voor

leerinterventies

Het stagebeleid is een belangrijk

onderdeel van het strategisch

opleidingsplan

Het strategisch opleidingsplan is breed

bekend in de organisatie

Leidinggevenden worden betrokken bij

het bepalen van de inhoud van de

leerinterventies

Leidinggevenden ontwikkelen samen

met opleidingsadviseurs

leerinterventies waarbij de beoogde

resultaten leidend zijn voor de inhoud

en vorm van de leerinterventie

Medewerkers kunnen mede de inhoud

van leerinterventies vormgeven

De manier waarop opleidingen worden

gegeven stelt medewerkers in staat om

wat zij leren toe te passen op de

werkvloer

De FZO-ramingen maken volledig

onderdeel uit van het strategisch

opleidingsplan

18 |
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Wilt u nog iets toevoegen of toelichten?

19 |
Met welke andere instellingen werkt u nu al samen aan afspraken op het gebied van

opleiden en ontwikkelingen van medewerkers?

Kunt u zo speci�ek mogelijk antwoorden (regionaal/landelijk/zorgbreed)?

20 |
Onderdeel Monitoring & evaluatie

In de PDCA-cyclus draait het om voortdurend leren en verbeteren: strategisch

personeelsbeleid en strategisch opleidingsplan wordt opgesteld (Plan), dezen worden

uitgevoerd (Do) en de resultaten worden geduid en geëvalueerd (Check). Vervolgens

worden vervolgacties ondernomen en worden plannen desgewenst aangepast (Act).

Het voortdurend doorlopen en verankeren van de PDCA-cyclus in de organisatie, is een

middel voor de doorontwikkeling van professioneel en succesvol strategisch

personeels- en opleidingsbeleid.

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

 

 

Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

Voor de functies in het primaire

zorgproces wordt gewerkt met actuele

deskundigheidspro�elen

De aanwezige kennis, talenten en

vaardigheden van medewerkers

worden door leidinggevenden

structureel gemonitord

De individuele leerinterventies worden

vooraf/achteraf getoetst aan de

waarde voor de organisatie

Er worden verschillende acties

ondernomen op grond van de

resultaten van de evaluatie(s) van de

leerinterventies

Het strategisch opleidingsplan wordt

regelmatig bijgesteld

De monitorinstrumenten worden

structureel geëvalueerd en

doorontwikkeld

Er wordt structureel gere�ecteerd op

de impact van opleiden voor de

medewerker

Er wordt structureel gere�ecteerd op

de impact van opleiden voor de

patiënt/zorg
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

Er wordt structureel gere�ecteerd op

de impact van opleiden voor de

organisatie

Er wordt periodiek aan medewerkers

en leidinggevenden gevraagd wat zij

van de dienstverlening op het gebied

van personeels- en opleidingsbeleid

vinden

21 |
Wilt u nog iets toevoegen of toelichten?

22 |
Onderdeel Opbrengsten

Voor het behalen van de strategische organisatiedoelen is het van belang dat

strategisch personeels- en opleidingsbeleid hierop aansluiten en de opbrengsten

worden geduid. In de organisatie kan worden gekeken welke invloed het beleid heeft

op de werknemers en de organisatie.

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

Mede door het strategisch personeels- en opleidingsbeleid…
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Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet
 

Helemaal

mee

oneens

Mee

oneens

Niet

mee

oneens

/ niet

mee

eens

Mee

eens

Helemaal

mee

eens

Weet

niet

… leveren de leerinterventies een

zinvolle bijdrage aan de persoonlijke

doelen, teamdoelen en

organisatiedoelen

… is het aantal bekwame medewerkers

in de organisatie afgelopen jaar

toegenomen

… is de loopbaanontwikkeling van de

medewerkers toegenomen

… zijn de ontwikkelingsmogelijkheden

van medewerkers in de organisatie

afgelopen jaar toegenomen

… heeft iedere afdeling een

opleidingsplan dat is afgestemd met

het team

… is de medewerkerstevredenheid

toegenomen

… is het personeel beter voorbereid op

de in de toekomst gevraagde

competenties/vaardigheden

… is het verloop van personeel

afgelopen jaar afgenomen

… worden verpleegkundigen

gedi�erentieerd ingezet om optimaal

aan te sluiten bij talenten,

competenties en motivaties e.d. en de

veranderde zorgvraag
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23 |
Wilt u nog iets toevoegen of toelichten?

24 |
Heeft u nog algemene opmerkingen en/of suggesties?

25 |
Nog enkele algemene gegevens

Wilt u hieronder uw gegevens invullen: 

26 |
Instelling

27 |
Naam

28 |
Functie

29 |
Dit is het einde van deze vragenlijst, hartelijk dank voor het invullen.
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