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1. Inleiding 
Dit document is de handleiding behorende bij de ZiensWijzer. Deze ZiensWijzer is in 2018 specifiek 

voor de verpleeghuiszorg ontwikkeld in het kader van het Programma Verantwoorde 

Personeelssamenstelling. Het doel van de ZiensWijzer is om op verschillende vlakken diverse 

inzichten te krijgen in de multidisciplinaire personele samenstelling of de personele kenmerken en de 

ontwikkelingen die hierbij spelen. Deze inzichten kunnen ondersteunend werken om met elkaar in 

gesprek te gaan over de werkelijke, gewenste en verantwoorde multidisciplinaire personele 

samenstelling in relatie tot de cliëntensamenstelling en de specifieke cliëntbehoeften. Het personeel 

en de personele samenstelling van multidisciplinaire teams vormen immers een belangrijke 

voorwaarde om goede zorg- en dienstverlening te realiseren.   

Achtereenvolgens wordt in deze handleiding toegelicht: 

- Het principe van de ZiensWijzer. 

- Opbouw ZiensWijzer. 

2. Het principe van de ZiensWijzer 
De ZiensWijzer is een PowerPoint document met daarin verschillende inzichten vanuit onderliggende 

methodieken die in gezamenlijkheid een benaderingswijze vormen om de dialoog over verantwoorde 

multidisciplinaire personeelssamenstelling in relatie tot de ontwikkelende zorgvraag en zorgbehoefte 

te ondersteunen. De onderliggende instrumenten/methodieken zijn: 

- Het Dashboard. 

- Het Roostergesprek en roostermodel. 

De ZiensWijzer is niet normatief. Met de ZiensWijzer wordt géén antwoord gegeven op vragen als 

‘Heb ik de juiste functiemix in relatie tot het cliëntenbestand?’ of ‘Heb ik genoeg handen aan het 

bed?’. Wel levert het vanuit hoofdzakelijk feitelijkheden inzichten over het personeel en de 

ontwikkelingen die hierbij spelen. Het is van belang dat de inzichten benaderd en besproken worden 

vanuit het perspectief: 

- Wisten wij dit al of is dit een nieuw inzicht? 

- Is dit inzicht of deze ontwikkeling gewenst of ongewenst, dan wel zijn wij er blij mee of niet? 

- Hebben we er aan gewerkt om deze ontwikkeling te realiseren of is dit ons meer 

overkomen? 

- Wat vraagt dit inzicht voor de (nabije) toekomst? 

Bij het bepalen van de aard van de personele kenmerken die zijn opgenomen in de ZiensWijzer is 

voornamelijk gekeken naar aspecten die worden belicht in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ook 

is aangesloten op een selectie van de uitkomsten van praktijkonderzoek met betrekking tot 

onderscheidende multidisciplinaire personele kenmerken van verpleeghuizen die bekend staan om 

hun kwalitatief goede verpleeghuiszorg. Hierbij gaat het onder meer om zaken als de 

multidisciplinaire functiemix, de functiemix in relatie tot de cliëntpopulatie, in-, door- en uitstroom 

van personeel, vaste versus tijdelijke contracten  en de dienstjaren van de medewerkers. Zaken die 

vastliggen in systemen en administraties maar die soms lastig te destilleren zijn op het juiste en 

gewenste niveau. Ook is het soms lastig om de ontwikkelingen op dit vlak inzichtelijk te krijgen.  
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Toepassing van de ZiensWijzer kan op verschillende niveaus binnen de organisatie, zowel op de 

werkvloer (bijvoorbeeld het niveau van een zorgteam) als ook op sector- of organisatieniveau. 

Daarmee geeft het zowel praktisch inzicht alsook inzichten die meer voor beleidsontwikkeling of -

evaluatie toepasbaar zijn. De doelgroep qua gebruik van de ZiensWijzer en daarmee ook 

voorliggende handleiding is dus divers: 

- Directie en management voor praktisch inzicht en als hulpmiddel bij beleidsformulering, 

sturing en monitoring.  

- Teams die inzicht willen hebben in en waar nodig afspraken maken ten aanzien van 

personele kenmerken van het multidisciplinaire team. 

- Ondersteuning/staf als hulpmiddel bij signalering en (beleids)advisering. 

Ook de behoefte om met de ZiensWijzer aan de slag te gaan en de frequentie om een dergelijke 

exercitie uit te voeren kan verschillen. Zicht en sturing op de genoemde aspecten zijn van belang, 

maar de vorm waarin hier invulling aan gegeven wordt, kan verschillen.  

3. Opbouw ZiensWijzer 
De ZiensWijzer bestaat uit een beperkt aantal dia’s. Op de eerste dia (na het titelscherm) is 

onderstaande inhoudsopgave weergegeven. In de afbeelding is rechts aangegeven wat de oorsprong 

van de getoonde inzichten is. 

 
Inzichten vanuit het Dashboard 

De eerste dia’s, namelijk vanaf het onderwerp ‘aantallen’ tot en met het onderwerp ‘cliënten’, geven 

inzichten weer vanuit het Dashboard. Het Dashboard is bedoeld als instrument om op basis van de 

vastgelegde personele data op feiten (voornamelijk contractdata) gebaseerde analyses te maken en 

zodoende beter zicht op de huidige situatie te hebben. Cijfers in het Dashboard worden geleverd op 

de volgende gebieden: aantallen, leeftijden, dienstjaren, functies, functiegroepen, afdelingen, IDU 

(in-, door- en uitstroom) en cliënten.  
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De informatie moet altijd goed geanalyseerd en geïnterpreteerd worden om te voorkomen dat 

onjuiste conclusies worden getrokken en/of verkeerde maatregelen worden geïnitieerd. Nader 

onderzoek en controle van de juistheid van de informatie is altijd nodig als de inzichten tot 

belangrijke conclusies of beslissingen leiden.  

Het Dashboard wordt doorgaans gevuld met data die is vastgelegd in het 

personeelsinformatiesysteem van de organisatie. Consequentie hiervan is dat het veelal de 

CONTRACTUELE personele situatie betreft. De informatie gaat over de medewerkers die vast- of 

tijdelijk in dienst zijn van de organisatie. Wanneer medewerkers afwijkend van hun contract worden 

ingezet (meer- of minder inzet, tijdelijk andere functie zonder systeemvastlegging, tijdelijk andere 

werkplek zonder systeemvastlegging) is dit vooralsnog niet in de inzichten terug te vinden. 

Pas wanneer cijfers bekeken en besproken worden vanuit verschillende invalshoeken, gecombineerd 

worden maar ook geduid worden in een bepaalde context, geven ze inzicht. In de toelichting op de 

verschillende dia’s met inzichten vanuit het Dashboard wordt een voorzet gegeven om van cijfers tot 

inzicht te komen.  

NB Zie voor een beschrijving van het Dashboard en de werking daarvan de handleiding behorende bij 

het Dashboard.  

Inzichten vanuit het roostergesprek en -model 

In de ZiensWijzer worden bij de dia ‘Rooster’ uitkomsten getoond die op basis van het 

roostergesprek zijn gemaakt met behulp van het roostermodel. Tijdens dit roostergesprek vindt met 

een delegatie van het multidisciplinaire team een dialoog plaats omtrent de cliënt-samenstelling in 

relatie tot de ‘personele werkelijkheid’ versus de ‘personele wenselijkheid’ qua samenstelling van het 

multidisciplinaire team. Dit gebeurt niet alléén op basis van een goed gesprek, maar het proces 

wordt ondersteund met een Roostermodel. Tijdens dit gesprek is het van belang dat zoveel mogelijk 

vanuit de cliëntbehoefte wordt nagedacht over de daarbij behorende personele inzet. Naast de 

huidige situatie (T0) wordt ook naar de ontwikkeling van de zorgzwaarte en bijbehorende personele 

behoefte gekeken in de zin van één of twee jaar vooruit (T1).  

In de ZiensWijzer is een samenvatting van de uitkomsten van het roostergesprek getoond. 

Vanzelfsprekend zijn niet alleen de uitkomsten van belang, maar met name ook de weg waarlangs in 

dialoog wordt stilgestaan bij vragen als: ‘Waarom is het nu zoals het nu is?’ en ‘Welk zicht hebben we 

op de te verwachten zorgzwaarte-ontwikkeling?’. 

NB Zie voor een beschrijving van alle inzichten vanuit het roostergesprek de handleiding behorende 
bij de Roostertool.  
 
Overige inzichten  
In de ZiensWijzer zijn bij de dia’s Ziekte, Inzet en Smileys inzichten opgenomen van overige 

belangrijke onderwerpen. Vaak gaat het om zaken die lastiger inzichtelijk te maken zijn of vastliggen 

in andere en/of verschillende systemen, zoals meeruren, inzet van PNIL (Personeel Niet In 

Loondienst), ziekteverzuim, arbeidsbeleving en vrijwilligers e.a. Deze laatste aspecten worden wel 

meegenomen in de ZiensWijzer maar deze zijn niet vanuit een gestandaardiseerde en 

geüniformeerde methodiek te achterhalen. 

In de volgende paragrafen wordt iedere dia van de ZiensWijzer kort toegelicht.  
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Aantallen 
 

 

Deze cijfers zijn behoorlijk basaal. Hier wordt weergegeven wat de ontwikkeling is qua medewerkers 

(aantallen en fte’s), de ontwikkeling van de gemiddelde fte-omvang, de ontwikkeling van de 

verdeling qua contracttypen (bepaalde tijd en onbepaalde tijd) en wat de omvang en contracttypen 

zijn van de instromende en uitstromende medewerkers. Op zichzelf zijn dit neutrale kenmerken. 

Interessanter wordt het om hierbij bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen: 

• Is de eventuele groei of krimp te verklaren? 

• Was er sprake van een groei- of krimpdoelstelling? Is deze daadwerkelijk gerealiseerd? 

• Is de gemiddelde contractomvang en de ontwikkeling hiervan een thema (bijvoorbeeld 
vanuit organisatieperspectief in relatie tot efficiency en roosterbaarheid in een 24x7 setting, 
maar ook vanuit de wens van medewerkers of de sollicitant)? Is de ontwikkeling ervan 
gewenst of ongewenst? 

• Hoe ontwikkelt zich de verhouding medewerkers bepaalde tijd/onbepaalde tijd? In het 
voorbeeld is het aandeel medewerkers met een contract voor bepaalde tijd bijvoorbeeld fors 
gestegen. Waarom bieden we die medewerkers een contract voor bepaalde tijd 
(bijvoorbeeld onzekerheid over continuering van het werk of de nog niet bewezen 
performance van de werknemer)?  

• Hebben wij hier doelstellingen voor geformuleerd? Waar zijn deze doelstellingen op 
gebaseerd? Wat zijn mogelijke positieve en negatieve effecten van de contractverdelingen  
(bijvoorbeeld op zorgvisie-gestuurd werken, arbeidsmarktcommunicatie e.d.)  

• Hoe groot is de in- en uitstroom van medewerkers en welke contracttype hebben zij? In het 
voorbeeld is te zien dat er bij de organisatie behoorlijk wat turbulentie heerst. De voor- en de 
achterdeur staan open (24% instroom en 23% uitstroom). Is dit gewenst? Wat zijn mogelijke 
verklaringen, effecten en gevolgen van deze in- en uitstroom (bijvoorbeeld in relatie tot 
continuïteit van medewerkers in relatie tot cliënten, weten we de juiste medewerkers te 
binden, effecten op de arbeidsmarktcommunicatie, zicht op vertrekredenen)? 

• Kortom: voeren we het gewenste contractbeleid? 
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Leeftijden 
 

 

Ook hier gaat het om relatief basale inzichten op het gebied van de ontwikkeling van de gemiddelde 

leeftijd en de leeftijdsopbouw, de verhouding en ontwikkeling van ‘groene- en grijze medewerkers’ 

en de leeftijdsopbouw van de in- en uitstromende medewerkers.  

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: 

• Hebben we een enigszins evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel binnen de 
organisatie c.q. binnen het organisatieonderdeel? In het voorbeeld is sprake van vergrijzing 
en ontgroening. Ook valt op dat er relatief weinig medewerkers tussen de 30 en 45 jaar 
werkzaam zijn. Hebben we zicht op de oorzaken hiervan? 

• Hoe ontwikkelde de leeftijdsopbouw zich in de afgelopen periode en is deze verklaarbaar? 

• Hebben we nog genoeg ‘groene medewerkers’ om een eventuele vergrijzing op te vangen? 

• Wanneer verwachten we een eventuele uitstroom van medewerkers als gevolg van het 
bereiken van de AOW leeftijd? 

• Lukt het ons om jongere medewerkers vast te houden? 

• Als de zorg- en dienstverlening fysiek zwaarder wordt, wat betekent dat dan voor onze 
leeftijdsopbouw? 

• Voeren we bijvoorbeeld een adequaat Leeftijdsgebonden Personeelsbeleid? 
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Dienstjaren 
 

 
 

Wederom inzichten die los van de context weinig zeggen. Het gemiddeld aantal dienstjaren, de 

dienstjarenopbouw en de dienstjarenopbouw van de uitstromende medewerkers.  

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: 

• Hoe evenwichtig zijn we als organisatie(-onderdeel) qua organisatie-senioriteit versus 
organisatie-junioriteit c.q. ervaring versus frisheid?  

• Hebben we er zicht op waarom medewerkers zo lang/kort bij ons in dienst blijven? 

• Wat zijn hiervan de voor- en nadelen? 

• Geeft de dienstjarenopbouw een gewenst en verklaarbaar beeld van het beleid dat in de 
afgelopen jaren is gevoerd? In het voorbeeld hierboven zie je een toename van de instroom 
(tussen 0 en 1 jaar in dienst), maar heel weinig medewerkers zijn tussen 1 en 5 jaar in dienst 
(is dit het effect van het aannamebeleid van de jaren daarvoor of zijn de medewerkers die 
tussen 1 en 5 jaar geleden zijn aangenomen alweer vertrokken?). 

• Zijn we blij met de dienstjarenopbouw van de uitstroom (in het voorbeeld is 38% van de 
medewerkers die uitstroomt korter in dienst dan 3 jaar)? 

• Als medewerkers al heel lang bij ons werken en we hebben ambities om heel anders te gaan 
werken, wat vraagt dit van de veranderbereidheid en het verandervermogen van die 
medewerkers (bijvoorbeeld transitie verzorgingshuis naar verpleeghuis)? 

• Wat vraagt dit in de toekomst qua accenten in aanname- en retentiebeleid? 
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Functies 
 

 
 

Het tabblad Functies geeft aan hoeveel medewerkers en fte’s een bepaalde functie vervullen (meest 

voorkomende functies), hoeveel functies er voorkomen, hoe de functiemix eruit ziet en hoe die zich 

heeft ontwikkeld en welke in- en uitstroom een functie heeft gekend, resulterend in welke krimp of 

groei per functie.  

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden: 

• Welke functies en hoeveel functies hebben we eigenlijk? Is dit een toekomst-vast en 
duurzaam functiegebouw? 

• Als functienamen verschillend zijn geschreven in de administratie, maar inhoudelijk 
overeenkomen, komen ze in de inzichten vaker voor. Is het nodig het functiegebouw 
administratief ‘op te ruimen’? 

• Is de ontwikkeling van de bezetting qua functies gewenst of ongewenst (bijvoorbeeld afname 
aantal verpleegkundigen)? Is er sprake van een gewenste multidisciplinariteit? 

• Is de ontwikkeling van de procentuele functiemix gewenst en in lijn met de zorgvisie? 

• Hebben we überhaupt een doorvertaling van de zorgvisie naar de benodigde functiemix? En 
welke streefwaarden hebben we dan? 

• Bestaat er bij sommige functies turbulentie (veel in- en uitstroom) en wat zijn de oorzaken en 
mogelijke gevolgen daarvan, bijvoorbeeld voor de zorg aan cliënten? 

• In dit voorbeeld is zichtbaar dat de functiemix nauwelijks is gewijzigd. Zoals eerder gebleken, 
is er echter wel sprake van een hoge in- en uitstroom (bijvoorbeeld VIG’ers). Dus veel 
‘turbulentie’, zonder wijziging van de functiemix. Leidt deze turbulentie anderszins tot een 
betere personeelssamenstelling en/of multidisciplinariteit? Of zijn we er vooral druk mee, 
maar levert het weinig op? 
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FunctieGroepen 
 

 
 

Voor het tabblad FunctieGroepen zijn de voorkomende functies binnen de organisatie 

gecategoriseerd naar FunctieGroepen: 

• Niveau 1 (Z&W) 

• Niveau 2 (Z&W) 

• Niveau 3 (Z&W) 

• Niveau 4 (Z&W) 

• Niveau 5 (Z&W) 

• Niveau 6 (Z&W) 

• Behandelaren/(para-) medisch 

• Overig zorgpersoneel 

• Leerlingen 

• Staf/management/overig 
 

De categorisering is gedaan om los van de functies gemakkelijker te kunnen kijken naar niveaus 

binnen het primair proces. Daarnaast kunnen aanpalende gebieden gemakkelijker onderscheiden 

worden. Tevens kan met een dergelijke categorisering bijvoorbeeld makkelijker een vergelijking met 

andere organisaties gemaakt worden.  

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden: 

• Is de ontwikkeling van de FunctieGroepen absoluut dan wel procentueel gewenst of 
ongewenst? 

• Is de ontwikkeling van de procentuele FunctieGroepmix gewenst en in lijn met de zorgvisie? 

• Bestaat er bij sommige FunctieGroepen turbulentie (veel in- en uitstroom) en wat zijn de 
oorzaken en mogelijke gevolgen daarvan bijvoorbeeld voor de zorg aan cliënten? 
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Afdelingen 
 

 
 

Het tabblad Afdelingen geeft aan hoeveel fte’s en medewerkers er per afdeling actief zijn en hoe de 

ontwikkeling op dat vlak is. Ook is de functiemix per afdeling weergegeven en is aangegeven hoeveel 

in- en uitstroom heeft plaatsgevonden per afdeling, en met welke resultante qua krimp of groei.  

Vragen die gesteld kunnen worden: 

• Welke krimp of groei heeft plaatsgevonden bij welke afdeling? 

• Is deze krimp of groei gewenst en/of gestuurd? 

• Zijn eventuele verschillen in de functiemix per afdeling gewenst en verklaarbaar vanuit 
bijvoorbeeld de cliëntsamenstelling of de historie? 

• Hoe bepalen we de functiemix per afdeling/locatie/team en welke functiemix streven wij dan 
na? 

• Zijn er afdelingen waar turbulentie plaatsvindt? Is die turbulentie verklaarbaar? Is er zicht op 
oorzaken en/of gevolgen? 
Soms is de groei of krimp van een afdeling marginaal maar is de onderliggende turbulentie 
erg groot. 
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IDU 

                          

 
 

Bij het tabblad IDU gaat het om de in-, door- en uitstroom die gerealiseerd is in de afgelopen periode 

vanuit het perspectief van functies, functiegroepen en locaties/afdelingen.  

Toelichting: De verticale as betreft de ‘van’ as, op basis van het 1e peilmoment. De horizontale as 

betreft de ‘naar’ as, op basis van het 2e peilmoment. De getallen in de matrix geven het aantal 

medewerkers weer die van de ene functie (as links) naar de andere functie (as boven) zijn gegaan. In 

de 2e kolom van de matrix staat het aantal individuen dat is uitgestroomd (namelijk 1e peilmoment 

wel aanwezig en 2e peilmoment niet). In de tweede rij is het aantal medewerkers getoond dat is 

ingestroomd (namelijk 1e peilmoment niet aanwezig en 2e peilmoment wel). De in de IDU matrix 

zichtbare diagonaal betreft medewerkers die op het 1e en 2e peilmoment aanwezig waren en 

dezelfde functie/functiegroep/afdeling hadden. De getallen in de matrix die niet zijn in- of 

uitgestroomd en ook niet op de diagonaal staan, betreffen medewerkers die een andere 

functie/functiegroep/afdeling hebben gekregen (doorstroom). 

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden: 

• Zijn er Functies/FunctieGroepen/Afdelingen die veel in- en uitstroom kennen (al eerder 
waargenomen)? 

• Vindt er doorstroom plaats op Functie-/FunctieGroep-niveau?  

• Vindt er doorstroom plaats op Afdeling-, team- en/of locatieniveau? Kunnen we de 
mogelijkheden binnen de hele organisatie voldoende benutten ten aanzien van 
personeelsbezetting, of werken medewerkers vooral bij de eigen locatie/het eigen team en 
vindt doorstroom naar een andere organisatorische eenheid nauwelijks plaats? 
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• Is er sprake van gericht scholingsbeleid en leidt dit er ook toe dat medewerkers andere 
Functies/FunctieGroepen gaan bekleden. Is er ook sprake van demotie en promotie? 

• Slaagt de organisatie erin leerlingen te laten doorstromen in de reguliere organisatie? 

• Lukt het om aanwezige talenten te benutten leidend tot bijvoorbeeld doorgroei naar een 
andere functie of inzet op een andere locatie? 
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Cliënten  

                              

 
 

In het tabblad Cliënten gaat het om de ontwikkeling van het aantal cliënten en de ontwikkeling van 

de absolute en procentuele cliëntzwaarte (uitgaande van financieringszwaarte). Hierin kan 

onderscheid gemaakt worden wanneer medewerkers niet expliciet gekoppeld kunnen worden aan 

cliënten. Ook is aangegeven hoe hoog de fte/cliënt-ratio is. Onderscheiden worden ‘Fte/cliënt-ratio 

Zorg’ (vrij vertaald ‘handen aan het bed’) en ‘Fte/cliënt-ratio Totaal’ (alle voorkomende medewerkers 

inclusief niet zorg).  

Vragen die gesteld kunnen worden: 

• Is er sprake van krimp of groei qua aantal cliënten? Ligt dit in lijn met de strategie? 

• Is er sprake van ontwikkeling in de zorgzwaarte (uitgaande van de ZZP’s)? Ligt deze in lijn met 
de strategie en ook met de gerealiseerde ontwikkelingen in de personele- en/of functiemix?  

• Hebben we in de afgelopen tijd meer of minder ‘handen aan het bed’ gekregen (procentueel 
of absoluut)? Is dit wenselijk of onwenselijk? 

• Ligt dit in lijn met de zorgzwaarte-ontwikkeling? 
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Rooster  

                        

 
 

Het Roostermodel is bedoeld als hulpmiddel om tijdens een roostergesprek een goede en feitelijke 

dialoog te voeren over het 24-uurs rooster van een of meerdere teams. Hierbij gaat het om het 

huidige rooster, eventuele wenselijke aanpassingen daarvan en een gezamenlijke doorkijk naar de 

toekomstige zorgvraag en effecten daarvan op het gewenste rooster en functiemix.  

In de ZiensWijzer is een samenvatting van de uitkomsten van het roostermodel opgenomen. 

Zichtbaar is hoe (een vertegenwoordiging van) het team verwacht dat de cliëntsamenstelling en 

omvang zal wijzigen de komende jaren. Tevens zijn de huidige en wenselijke functiemix zichtbaar, de 

medewerkertijd per cliënt per dag en een raming van het verschil in loonkosten tussen het huidige 

rooster, het huidige gewenste rooster en het toekomstige gewenste rooster.  

Niet alleen de uitkomsten van het roostergesprek zijn van belang, maar met name ook de weg 

waarlangs in dialoog wordt stilgestaan bij vragen als: 

• Waarom is het zoals het nu is?  

• Wat ligt er ten grondslag aan de te verwachten zorgzwaarte-ontwikkeling?  

• Zijn deze verwachtingen in de zorgzwaarte-ontwikkeling al doorvertaald in benodigde 
personele consequenties en -condities? 

• Op welke momenten van de dag zijn meer/andere deskundigheden gewenst, nu en in de 
toekomst?  

• Welke deskundigheden/multidisciplinariteit zijn nu en in de toekomst nodig?  
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Ziekte            

                 

 
 

Het onderwerp Ziekte is qua inzichten in de ZiensWijzer niet verder geüniformeerd vanwege de grote 

diversiteit aan administratiemogelijkheden hiervan. Wel is aangegeven welke inzichten op het gebied 

van ziekteverzuim nodig zijn voor een goede dialoog in kader van verantwoorde 

personeelssamenstelling. Hierbij gaat het om inzichten ten aanzien van: 

• Ziekteverzuimpercentage. 

• Meldingsfrequentie. 
 

Vragen die gesteld kunnen worden: 

• Is er sprake van een hoge of lage verzuimdrempel? 

• Hebben we zicht op de verzuimoorzaken?  

• Ligt er een relatie tussen het verzuim en het werk? 

• In welke mate lukt het om het ziekteverzuim te beïnvloeden, in de zin van terugdringen of 
voorkomen? 

• Wat zijn realistische doelen ten aanzien van het verzuimpercentage? 
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Inzet           

               

 
 

Het onderwerp Inzet is qua inzichten in de ZiensWijzer niet verder geüniformeerd vanwege de grote 

diversiteit aan administratiemogelijkheden hiervan. Wel is aangegeven welke inzichten op het gebied 

van Inzet cruciaal zijn voor een goede dialoog in kader van verantwoorde multidisciplinaire 

personeelssamenstelling.  

Vragen die gesteld kunnen worden: 

• Wat is onze visie op flex?  

• Wie (beginnend beroepsbeoefenaren of juist zeer ervaren medewerkers o.a.) beschouwen 
wij als flex en waarom? 

• Hoe verhoudt die zich tot onze zorgvisie (eventueel gedifferentieerd naar cliëntengroepen)? 

• Tot welke, bijvoorbeeld procentueel gewenste, flex-inzet zou dit moeten leiden? Welke mix 
(zowel bezien vanuit interne flex: 0-uren, min- en meeruren, multi inzetbaarheid, tijdelijke 
contracten, als externe flex: uitzendkrachten / PNIL) streven we na? 

• Welke uitgangspunten hanteren we daarbij (bijvoorbeeld maximaal aantal wisselende 
gezichten bij een bepaalde doelgroep, verschillen binnen de multidisciplinariteit)? 

• Hoe monitoren we inzet en flex en hoe sturen we erop? 

• Hoe gaan we om met minuren? Lukt het om ze daadwerkelijk aan het einde van het jaar 
gewerkt te hebben, of ‘betalen we medewerkers zonder dat er arbeid tegenover staat’.  

• Bieden wij voldoende stagemogelijkheden? Voor welk type opleidingen? Leiden wij 
toekomstige collega’s op? 

• Hoeveel vrijwilligers hebben we, wat doen ze en wat hebben we idealiter nodig? 

• Welke ‘venijnige’ (lastig te vervullen) vacatures zijn er?  
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Smileys                            

 
Met het onderwerp ‘Smileys’ worden inzichten bedoeld ten aanzien van medewerker tevredenheid, 

bevlogenheid, betrokkenheid, etc. Veelal voeren organisaties eens per 3 à 4 jaar een medewerker 

tevredenheidsonderzoek uit. De informatie die dat oplevert is echter maar ‘kort houdbaar’. Om die 

reden is het goed om frequenter, wellicht niet organisatie-breed en niet te uitgebreid, zicht te 

hebben op kwalitatieve/tevredenheids-aspecten van een team of organisatie(onderdeel). Welke 

inzichten dat zijn en hoe deze te operationaliseren, is in de ZiensWijzer niet verder geüniformeerd. 

Wel is aangegeven welke onderwerpen en aspecten cruciaal zijn voor een goede dialoog in kader van 

verantwoorde personeelssamenstelling. Dan gaat het om percepties vanuit het team zelf op de 

volgende gebieden: 

• Kwaliteit: Inzichten van kwalitatieve aspecten waarmee de vraag beantwoord kan worden of 
binnen het team de kwaliteiten beschikbaar zijn (kennis, competenties, talenten, etc.) om 
het werk goed te kunnen doen. 

• Tijd: Inzichten waarmee de vraag beantwoord kan worden of binnen het team voldoende tijd 
beschikbaar is om het werk goed te kunnen doen. 

• Loopbaan: Inzichten waarmee de vraag beantwoord kan worden of binnen het team 
voldoende tijd, middelen en potentieel beschikbaar zijn om als team blijvend te ontwikkelen. 

• Fun: Inzichten waarmee de vraag beantwoord kan worden of binnen het team voldoende 
plezier wordt ervaren om het werk goed te kunnen doen. 

 
Vraag die gesteld kan worden: 

• Hebben we zicht op bovenstaande of soortgelijke aspecten en zo niet, hoe verkrijgen we die? 
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