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Er bestaan heel veel overtuigingen over het thema grotere contracten

“We kunnen dit nu echt niet vragen: de werkdruk is al zo hoog” 

“Medewerkers willen toch niet meer werken”

“Wij stellen deze vraag al aan onze mensen” 

“ Grotere contracten passen niet in het rooster”

Herken-

baar?
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Proeftuinen
Ervaring tijdens 

trajecten

Enquête onder 17.500 

zorgmedewerkers in 

zomer 2019

Het uitgangspunt van HPP: werken op basis van data en feiten
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Kansen en uitdagingen
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De uitdaging- Grote, groeiende tekorten en kleine deeltijdbanen

Personeelstekort van 

>100.000 verwacht in 2030

82% van de vrouwelijk 

medewerkers werkt in 

deeltijd

(vs. bijvoorbeeld minder 

dan 40% in België)

Gemiddelde 

contractgrootte van 

zorgmedewerkers van 

23,6 uur; 

>50% heeft een contract 

van minder dan 25 uur
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De kans- 1 uur per week extra werken zou tekorten kunnen oplossen

“Als vrouwen die momenteel in deeltijd werken in de 

zorg en het onderwijs gemiddeld één uur per week extra 

zouden werken, kunnen huidige tekorten in theorie 

opgelost worden”
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De kans- Voordelen voor medewerkers, cliënten én zorgorganisaties

Mede-

werkers

Cliënten/

Patiënten

Zorg-

organisatie

• Invullen openstaande vacatures

• Terugdringen PNIL uitgaven

• Aantrekkelijkere werkgever

• Financiële zelfstandigheid

• Meer tijd en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

• Positieve impact op verloop en verzuim

• Continuïteit en stabiliteit

• Hogere zorgkwaliteit

• Minder overdrachtsmomenten
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‘Latent potentieel’. 

Het aantal uren dat ik het liefst 

in mijn contract heb is gelijk aan 

het aantal uren in mijn huidige 

contract

‘Actief’ potentieel. 

Het liefst wil ik meer uren in een 

contract dan ik nu heb in mijn huidige 

contract

Risico groep. 

Het liefst wil ik minder uren in een 

contract dan ik nu heb in mijn 

huidige contract

Het potentieel- 1 op de 4 medewerkers wil best meer werken

46%

(7.978)

31%

(5.434)

23%

(4.015)

Bron: Enquête PGGM&CO ‘Deeltijd in de zorg’; Team analyse
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Ik zou best meer kunnen en willen werken als...

... als ik hiervoor waardering krijg van mijn leidinggevende/manager 

... ik op een later moment het aantal uren in mijn contract weer kan 

aanpassen 

.. dat mijn werkplezier zou vergroten 

... ik hiervoor extra beloond word door een bonus, opleiding of 

belastingvoordeel 

... ik zelf invloed heb op hoe mijn rooster eruit ziet 

... ik dit kan combineren met de zorg voor mijn gezin 

% (helemaal) eens 

73%

71%

70%

69%

69%

65%

De voorwaarden- Flexibiliteit, beloning en rooster

Bron: Enquête PGGM&CO ‘Deeltijd in de zorg’; Team analyse
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Belemmering- Contractuitbreiding staat niet (hoog) op de radar
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Belemmering- Onderwerp leeft niet binnen de organisatie

~3.000 werknemers die meer willen werken, werken in 

een organisatie/functie met (grote) tekorten 

~46% spreekt nooit met werkgever over grootte van 

contract 

Bron: Enquête PGGM&CO ‘Deeltijd in de zorg’; Team analyse
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Belemmering- Twijfel over grotere contracten mét een prettig rooster

Voor 60% van de medewerkers 

is een prettig rooster 

belangrijkste reden om meer te 

werken

40% van de medewerkers weet 

niet hoe hun rooster er bij meer 

uren uitzit

50% denkt dat hun rooster 

minder prettig wordt bij meer 

uren
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Belemmering- Diepgewortelde overtuigingen, bijvoorbeeld over beloning

Beloning is een 

belangrijke reden om 

meer te gaan werken 

(voor 70% van 

respondenten)…

…2 op de 3 

medewerkers weet niet 

wat meer uren werken 

hen financieel oplevert, 

1 op de 2 weet niet wat 

meer werken betekent 

voor hun 

pensioen opbouw

… en soms loont meer 

werken amper …

€

Meer 

werken?

… en medewerkers 

vinden het belangrijk 

financieel onafhankelijk 

te zijn…

1. De CBS norm voor financiële onafhankelijkheid is bij een netto maandsalaris van minimaal €1.410



15Het Potentieel Pakken

Belemmering- Van een goed idee naar een succesvolle implementatie 
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Samenvattend zijn er 5 belangrijke belemmeringen die contractuitbreiding in de 
weg staan

Contractuitbreiding staat niet (hoog) op de radar van bestuur en management

Het thema contractuitbreiding leeft onvoldoende binnen de organisatie

Er is veel twijfel of contractuitbreiding met een prettig rooster mogelijk is: veel beren op de 

roosterweg

Er bestaan diepgewortelde overtuigingen rondom contractgrootte, bijvoorbeeld als het gaat 

om wat contractuitbreiding financieel oplevert

Het is lastig om te komen van een goed idee tot succesvolle implementatie met concreet 

resultaat

Herken-

baar?
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De aanpak van Het Potentieel Pakken
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Een serie van 6 workshops waarin 

zorginstellingen nader 

kennismaken met de HPP aanpak 

en inzichten

HPP Bootcamp Kennis, inzichten en tools 

6-maands trajecten binnen 

zorginstellingen waar we samen 

met de organisatie actief aan de 

slag gaan met het thema 

contractuitbreiding

Intensieve trajecten binnen een 

zorginstelling

Het Potentieel Pakken biedt zorgorganisaties een aantal interessante mogelijkheden 
met het thema grotere contracten aan de slag te gaan

Het delen van kennis en inzichten 

door o.a. workshops, rapporten, 

artikelen en de 

WerkUrenBerekenaar
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De doelstelling van een traject van Het Potentieel Pakken: 
een bewuste keuze maken en belemmeringen wegnemen 
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Doen (20 weken)

Roostering

In kaart brengen 

belemmeringen en 

oplossingsrichtingen

Begrijpen (6 weken)

€ 

Value case

RoosterBooster:

Samen met roosteraars aan de slag met concrete oplossingen, 

bijvoorbeeld met het creëren van langere diensten

In kaart brengen van 

startpositie, potentieel en 

belemmeringen binnen de 

organisatie 

Dialoogsessies
Interactieve sessies met  

medewerkers om over 

thema 

contractuitbreiding te 

praten

Infopakket

WerkUrenBerekenaar

Pakketten met veel 

gestelde vragen & 

antwoorden rondom 

grotere contracten

Goed Gesprek

Op een constructieve 

manier het gesprek 

aangaan met 

medewerkers

De trajecten van Het Potentieel Pakken- 6 maanden actief aan de slag met grotere 
contracten

RoosterMatch

Realiseren van een 

groter contract mét een 

prettig rooster
Communicatie campagne

Actief en positief in de organisatie communiceren over contract-uitbreiding
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In een traject worden drie doelgroepen betrokken

Medewerker Bestuur en centrale stafAanspreekpunten

• Zorgmedewerkers op de vloer

• Doel is om zorgmedewerkers 

aan het denken te zetten, te 

voorzien van de juiste 

informatie en actief te 

ondersteunen bij eventuele 

interesse

• Degene die de strategische 

richting en daarbij behorende 

prioriteiten bepalen als ook 

benodigde mensen en 

middelen ter beschikking 

stellen

• Degene die aanspreekpunt 

(kunnen) zijn van een 

zorgmedewerker met interesse 

voor een groter contract zoals 

managers, roosteraars en HR 

medewerkers

• Spelen cruciale rol bij 

contractvergroting; Hun reactie 

bepaalt succesvol vervolg 
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Ontwikkelen van nieuwe en 

betere samenwerking

Omdenken naar wat kan wél

Opdoen van nieuwe 

vaardigheden

Bemoedigende eerste resultaten en positieve ‘bijvangst’ 

Op basis van eerste 

ervaringen in onze 

proeftuinen geloven wij 

dat 

~15%
van de actief betrokken 

zorgmedewerkers in 

een HPP-traject een 

groter contract aan zou 

gaan

“HPP heeft een nieuwe manier van denken 

aangewakkerd. Door met medewerkers in 

gesprek te gaan, is een begin gemaakt met 

het afbreken van heilige huisjes. We 

hebben medewerkers veel informatie 

gegeven over mogelijkheden. Die zijn er, 

als we maar bereid zijn het oude systeem 

los te laten. 

Béathe van den Berghe, 

projectmanager Thebe
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“Het 'Contractuitbreiding in de Zorg' traject brengt een 

soort van magie in onze organisatie. Reflecterend op 

de afgelopen maanden is er een positieve energie 

ontstaan die ons als organisatie veel brengt. Ik zie op 

allerlei manieren “bijvangst”, niet alleen op deeltijd 

maar ook rond andere onderwerpen als goed 

werkgeverschap, verzuim en 

medewerkersbetrokkenheid. Ik merk dat mijn team 

op een andere manier over zaken nadenkt.

Susan Veenhoff

Directeur Vierstroom Zorg Thuis

Deelnemende zorginstellingen zijn enthousiast

Deelnemers aan een traject 
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Als je als organisatie hier mee aan de slag wilt: bezint eer ge begint!

Maak een bewuste keuze of contractuitbreiding op dit moment de juiste prioriteit voor jouw organisatie is: 

dit is een verandering van een diepgewortelde norm die een lange adem vraagt

Zorg ervoor dat je commitment en support hebt op de juiste levels binnen de organisatie: bij je bestuur, 

hoofd HR, maar ook zeker van een aantal managers. Begin met een manager die erin gelooft!

Wees reëel in wat dit van je organisatie vraagt: maak de juiste en voldoende capaciteit beschikbaar, 

bijvoorbeeld van een projectmanager, maar ook voor roostering en HR

Begin kleinschalig binnen een onderdeel van je organisatie. Met deze ervaring en resultaten heb je een 

sterk platform om op te schalen
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Concrete opties in de komende periode
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Wil je meer weten over trajecten, bootcamps of bijvoorbeeld de WerkUrenBerekenaar, neem 

dan contact met ons op. Details op de volgende pagina

Concrete opties voor zorginstellingen in de komende periode

We hebben nog ~35 trajecten in de planning voor de komende jaren: Voor Q1 2022 zijn nog 2 

plekken beschikbaar, daarna startdata in rest van 2022 en 2023 (en waarschijnlijk H1 2024); 

zorginstellingen betalen een symbolische bijdrage van EUR 5.000

Onze volgende bootcamps starten in februari en april (november zit helaas vol), februari en 

april nog aantal plekken
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Meer informatie 

info@hetpotentieelpakken.nl

https://hetpotentieelpakken.nl/

Het Potentieel Pakken

https://hetpotentieelpakken.nl/
https://www.linkedin.com/in/miriam-hafkemeijer/
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Nog vragen, opmerkingen of suggesties?
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Bijlage
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Bij een traject hoort een compleet pakket aan support: samenwerking met een HPP 
team, trainingen en toegang tot materialen en het HPP netwerk

Support van een communicatie-expert om een communicatieplan 

mee op te stellen en ideeën te geven voor communicatiemiddelen 

1 Train-de-Trainer en co-facilitatie op 5 dialoogsessies met 

zorgmedewerkers om pool van facilitators te bouwen die sessies 

binnen de organisatie kunnen begeleiden

Support met data-analyse voor analyseren van data value case en 

training hoe deze analyses in de toekomst zelf uit te voeren
€ 

Support van een grafisch designer om de infopakketten voor 

zorgmedewerkers en aanspreekpunten op maat te maken

1 dialoogsessie met ‘aanspreekpunten’ gefaciliteerd door HPP en 

zo opgezet dat een zorginstelling leert hoe dit zelf te doen

Training Goed Gesprek waarin geselecteerde medewerkers getraind 

worden in het trainen van ‘aanspreekpunten’ (in ontwikkeling)

Een zorginstelling krijgt

 Actieve samenwerking met 

HPP projectteam bestaande 

uit 3 teamleden voor 2,5 dag 

per week

 Toegang tot alle materialen, 

kennis en inzichten van HPP

 Toegang tot het HPP netwerk, 
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9. Samen gezicht van HPP zijn 

binnen en buiten de organisatie

8. Samen doelstellingen zetten,  

impact meten en rapporteren

5. Vrijmaken van juiste mensen 

en budget

6. Regelen van een aantal 

praktische zaken

7. Een scherp geformuleerde 

ambitie

4. Weloverwogen keuze van  

‘showcase’

2. Actieve betrokkenheid van de 

relevante managers/ directeurs

3. Bereid tot uitrollen integrale 

HPP-aanpak/-uitgangspunten

1. Support van Raad van 

Bestuur en functionele hoofden

Volledige commitment Effectieve projectopzet
Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid

Een HPP-traject brengt veel maar vraagt ook commitment, een effectieve projectopzet
en gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgorganisaties 

Zorginstellingen betalen een 

symbolische bijdrage van 5.000 euro 

voor een traject


