STROOMVERSNELLER

individu

In gesprek voor meer werkplezier

team

organisatie

Zuinig zijn op zorgprofessionals is in deze krappe arbeidsmarkt extra belangrijk. Als werkgever wil je dat medewerkers hun beroep
willen en kunnen blijven uitoefenen. Het organiseren van een structurele dialoog is een randvoorwaarde om verwachtingen,
behoeften en wensen scherp te krijgen. Voer één-op-één-gesprekken, organiseer teamgesprekken en zorg ervoor dat de stem
van de medewerker doorklinkt in de gehele organisatie. Maak concrete afspraken en zorg voor de naleving ervan. Dat levert meer
werkplezier op voor de medewerker en minder verzuim en verloop voor de organisatie. Een aantal tips voor het voeren van het
gesprek op drie niveaus.

individu

team

Geef het jaargesprek* het karakter van een ontwikkelgesprek.
Leg de nadruk op persoonlijke doelen en ontwikkelbehoeften
van medewerkers.
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Tips
Het gesprek gaat vooral over de toekomst (niet voor niets noemen
organisaties het ook wel een toekomstgesprek).
Dit komt in de plaats van het klassieke functioneringsgesprek met
standaard afvinklijstjes.
Vertaal de afspraken naar concrete leerdoelen en afspraken.
Het karakter van het gesprek is inspirerend en positief.
Het gaat over de richting waar de medewerker naar toe wil en waar
hij/zij zelf invloed op heeft.
De medewerker heeft hiermee de regie.
Het kan helpen om een breed gedragen gespreksformat via OR en
VAR aan te bieden, maar uiteindelijk gaat het om het hebben van
het gesprek met elkaar.
Zorg dat afspraken worden nageleefd.
Ondersteun - waar nodig - leidinggevenden met trainingen.
Bied maatwerkoplossingen aan leidinggevenden met grote teams
(bijv. delegeren aan teamleiders).
Het gesprek beperkt zich niet tot één moment in het jaar maar wordt
doorlopend gevoerd.
De gesprekken dragen bij aan het bepalen en uitvoeren van
organisatiedoelstellingen.
*) Het jaargesprek is onderdeel van de Cao Ziekenhuizen.

organisatie

Zorg voor een gestructureerd teamgesprek over werkplezier.
Er zijn veel manieren om dit te doen. Bekijk onder andere de
goede voorbeelden van het initiatief Merkbaar Beter van CNV
en V&VN. Om helder te krijgen wat er speelt in het team is het
belangrijk dat deelnemers zich veilig voelen zich uit te spreken.
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Tips
Start met een behoeftepeiling in het team om te bepalen welke
vragen er leven.
Schakel waar nodig de hulp in van een gespreksbegeleider van
buiten het team.
Het gesprek moet handelingsperspectieven bieden, zoals concrete
vervolgafspraken of een training.
Toets na afloop of de afspraken concreet zijn en worden nageleefd.
Commitment van de organisatie is belangrijk. Zeker als een vervolg
tijd of geld kost. Het helpt als de Raad van Bestuur betrokken is
bij de start en/of het resultaat van een gesprek.

Voorbeeld: gesprek over roosteren
Effectief roosteren doe je samen en in gesprek met het team.
Op deze manier kun je rekening houden met ieders voorkeuren.
Ook kan het bijdragen aan een betere verdeling van de
werkdruk. Lees meer over innovatief roosteren.

Het realiseren van de dialoog binnen en tussen de verschillende
lagen van de organisatie (van de werkvloer tot en met de raad
van bestuur) is van wezenlijk belang voor de organisatie.
Allereerst om te zorgen dat gemaakte afspraken, waar nodig,
ook breed in de organisatie vervolg krijgen. Het goede gesprek
is daarnaast van belang voor de inrichting van zorgvernieuwing.
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Tips
Zorg voor borging van medezeggenschap via de ondernemingsraad
(OR), een verpleegkundige adviesraad (VAR) of verpleegkundig
stafbestuur (VSB) en een chief nursing officer (CNO). Zie ook de
stroomversneller verpleegkundig leiderschap.
Een stevige positie van HR in de organisatie versterkt de opvolging
van de gesprekken naar acties met resultaat. Zie hiervoor ook de
stroomversneller over de rol van HR bij vernieuwing.
En wat dit betekent voor de zorgprofessionals. Zie hiervoor ook de
stroomversneller over de rol van HR bij vernieuwing.
Zorg voor een sterke verbinding tussen de uitkomsten van jaargesprekken en teamgesprekken en het strategisch opleidings- en
personeelsbeleid.

