
Van april tot november deden 
5 klinische teams mee aan een 
pilot-project vanuit IZZ om het 
werkklimaat van hun teams te 
verbeteren. GGz Breburg zou 
GGz Breburg niet zijn als we er 
niet een eigen sausje overheen 
gooide. We spraken Nicole 
Sprenkels (manager P&O en 
projectleider van het traject) en 
de kartrekkers van de teams. 
“Het belangrijkste resultaat is dat 
mensen met elkaar in gesprek 
zijn gegaan”, aldus Nicole. 
“Hierdoor snap je veel beter hoe 
collega’s tegen dingen aankijken 
en krijg je meer begrip over en 
weer.”   

Hoe kwamen we bij dit 
programma en wat houdt het in? 
“De OR heeft zich er hard voor 
gemaakt om aan dit programma 

mee te doen. Op basis van 
wetenschappelijk onderzoek is 
een methodiek ontwikkeld waarbij 
je in drie rondes van drie stappen 
invloed kan hebben op je eigen 
werkomgeving. De eerste stap is 
een teampeiling aan de hand van 
stellingen. De tweede stap is de 
teamdialoog over de uitkomsten 
van de peiling. De laatste stap is 
het bezoek van een bestuurder die 
in gesprek gaat met het team over 
de uitkomsten van de teamdialoog. 
Het programma heette Aanpak 
Organisatieklimaat, maar dat 
vonden we niet erg inspirerend dus 
we hebben er onze eigen naam 
aan gegeven: Veilig en Gezond 
werken. Elk team heeft een eigen 
traject gelopen. De eerste keer 
was het echt kennismaken met de 
methodiek en was het echt nog 
zoeken: Mogen wij dat? Kunnen we 

dit zelf? De tweede ronde begon 
men echt initiatief te nemen en 
de derde werd het pas echt van 
henzelf.” 

Het is een project vanuit Eigen 
Regie, maar in ronde 3 komt toch 
de bestuurder of directeur langs. 
Waarom is dat?
“Soms zijn er dingen die je als 
team wil veranderen, maar dan 
ligt iets buiten je invloedssfeer. 
Het was niet de bedoeling dat de 
bestuurder of directeur na zo’n 
gesprek met een lijstje vol taken 
de deur uit ging. Het team moest 
het wel zelf doen. Soms kan de 
bestuurder of directeur het team 
helpen om de weg te bewandelen 
om het vervolgens als team zelf 
te realiseren. Dat kan iets heel 
concreets zijn. Wat hebben jullie 
nou nodig? Soms werd er iets 

voorgesteld en dan gecheckt bij de 
directeur of bestuurder of ze die 
ruimte ook daadwerkelijk mochten 
pakken om iets te veranderen.”   

Hoe zijn de teams gekozen?
“We hebben ervoor gekozen om 
alleen de klinische teams op te 
nemen in de pilot. De FACT-teams 
zijn minder met veiligheid op de 
locatie bezig en zijn bovendien al 
zelfstandiger omdat ze meer op 
pad zijn en outreachend werken. 
Veiligheid is voor de klinieken 
heel belangrijk, omdat zij altijd 
op elkaar terug moeten kunnen 
vallen.” 

En het team was hierbij dus zelf 
in de lead?
“Jazeker. In het programma zoals 
IZZ dat aanbood, werd eigenlijk 
standaard de manager van een 
team aangewezen als trekker 
van het project. Omdat wij juist 
Eigen Regie wilden bevorderen, 
was het niet logisch om het 
onder te brengen bij de manager. 
Binnen elk team werden daarom 
1 of 2 kartrekkers gekozen die de 

coördinerende rol op zich namen. 
Zij kregen een coachingstraject 
om het proces te begeleiden. Zij 
moesten er vervolgens voor zorgen 
dat het ook echt een project van 
heel het team werd.”  

Wat voor resultaten heeft dat 
opgeleverd? 
“Het enthousiasme, vertrouwen in 
elkaar en begrip tussen bestuurder 
en de werkvloer en tussen het 
team onderling is gegroeid. Uit de 
dialogen werd duidelijk dat men 
van elkaar soms niet snapte wat 
er op de werkvloer gebeurde en 
ook waarom bestuurders sommige 
keuzes maakten. Ook realiseerden 
de teams zich vaak dat zij veel 
meer regelruimte hadden dan ze 
zelf dachten. “Het belangrijkste 
resultaat is dat mensen met 
elkaar in gesprek zijn gegaan”, 
aldus Nicole. “Hierdoor snap je 
veel beter hoe collega’s tegen 
dingen aankijken en krijg je veel 
meer begrip over en weer.” Ook 
binnen de teams werd over zaken 
gesproken, waar normaal tussen 
de werkzaamheden door geen 

tijd voor is. “Een verpleegkundige 
gaf aan: er wordt soms niet naar 
mijn expertise geluisterd. De 
behandelaar overruled ons. We zijn 
gezamenlijk 1 team, hoe gaan we 
dat doen?” 

De kartrekkers zijn overtuigd: deze 
aanpak is van grote waarde voor de 
teams. Zij zouden de aanpak dan 
ook graag voortzetten. Van de vijf 
teams heeft elk team aangegeven 
er op zijn eigen manier verder mee 
te willen gaan. 

“We zouden de organisatie 
aanraden om dit ook breder uit te 
rollen en hiermee door te gaan, 
want het heeft ons echt geholpen”. 
De kartrekkers gaan samen kijken 
hoe ze de methodiek breder 
kunnen gaan inzetten binnen de 
organisatie.  

IZZ traject gezond en 
veilig werken

Het team in Dongen heeft onder andere een gezamenlijk 
schoonmaakactie opgezet. In de dialoog kwamen 
bepaalde misverstanden rondom de schoonmaak naar 
boven. Zo dachten de schoonmakers van sommige 
dingen: daar mogen wij niet aankomen want dat is van 
de verpleging. Terwijl de verpleging dacht: waarom ruimt 
de schoonmaak dat nooit op? Juist door dialoog met 
elkaar aan te gaan kwamen zulke dingen naar boven.

“Vertrouwen was hierbij belangrijk, maar ook (durven) aangeven waar 
jouw kwaliteiten liggen en wat je zou willen verbeteren” Lisa van Leeuwen

“Onze mensen moesten er heel erg wennen aan het feit dat ze het echt 
zelf mochten doen.” Joyce Akkermans


