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VOORWOORD

In het voor u liggende rapport worden de resultaten weergegeven van een

organisatie-onderzoek dat in de zomer 1988 bij een achttal instellingen
voor gezinsverzorging is uitgevoerd. Dit onderzoek vormt eén val-r de

deelonderzoeken van het project 'Ziekteverzuim in de gezinsverzorging'.
Voor het organisatie-onderzoek zijn per instelling groepsinterviews
gehouden net het management, de leidinggevenden, de uitvoerenden en de

ondernemingsraad, alsnede individuel-e intervÍews met een aantal langdurig
zieken en de rayon-verzekeringsgeneeskundige en assistent Medische

Dienst onder wie de instelling ressorteert. Met deze groepen is steeds

uitvoerig gesproken over de oorzaken van het (hoge) ziekteverzuim onder

uitvoerenden in de gezinsverzorging, de maatregelen die hiervoor binnen

de instelling a1 eventueel zijn genomen, de ervaringen die men hiermee

heeft opgedaan en de maatregelen die men op dit gebied het meest gewenst

acht.
0m inzicht Ee krijgen in hoe over deze zaken in 'het veld' wordt gedacht,

wordt in dit rapport sEeeds per onderscheiden groep uitvoerig weergegeven

welke meningen hierover door hen naar voren zijn gebracht. De lezer die
echter snel een overzicht wil hebben van de belangrijkste bevindingen,

wordt verwezen naar de korte weergave die voor in het rapport is opge-

nomen.
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KORTE WEEBGAVE VAN HET RAPPORT EN CONCLUSIES

1. Inleiding
In opdracht van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geeste-

lijke en Maatschappelijke Belangen (BVG) heeft het Nederlands

Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) in sanenwerking tret de

hlerkgroep Arbeidsvraagstukken en Welzijn (A & [rl) van de Rijksuni.ver-
siteit Leiden, eind 1986 tot medio 1988 een onderzoek uitgevoerd
naar de achtergronden van het (gemiddeld hoge) ziekteverzuim bij
de uitvoerenden krachten in de gezinsverzorging (gezinshelpsters en

gezinsverzorgsters ) .

Eén van de deelonderzoeken van dit project betreft een organisatie-
onderzoek bij een achttal instellingen voor gezinsverzorging waarbij,
via (groeps)interviews met de verschillende geledingen, is nagegaan

hoe de factoren die het verzuim kunnen beinvloeden in de dagelijkse
praktijk van de gezinsverzorging op elkaar inspelen.

Alvorens in te gaan op de belangrijkste bevindingen uit dit organi-
satie-onderzoek en de conclusies die hieraan kunnen worden verbonden,

worden de opzet en uitvoering van dit onderzoek kort vueergegeven.

2. Opzet en uitvoerÍng van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek kan a1s volgt worden verwoord:

"we1ke organisatie-kenmerken verklaren waaron de ene instelling in de

gezinsverzorging te kanpen heeft tret een aanmerkelijk hoger verzuim

van de uitvoerenden dan de andere instelling. "
0m dit te kunnen nagaan is bii de selectie van de te onderzoeken

instellingen de volgende procedure aangehouden. 0p grond van een

analyse van verzuimgegevens was reeds bekend dat het verzuim mede

sanenhangt met de regio en het werkgebied van een instelling; dat

wil zeggen instellingen in de "Randstad-provincies" hebben gemiddeld

genomen een hoger verzuim van uitvoerenden dan instellingen in het

oosten van Nederland, en instellingen in de steden hebben gemiddeld

genomen een hoger ver.zuim dan zg. plattefandsinstellingen. Om ervoor

te zorgen dat bij het onderzoek de verschillen in verzuim niet aan

deze twee meer algenene achEergrondkenmerken van instellingen zouden
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kunnen worden toegeschreven, is bii de selectie getracht op deze

twee punten een gelijke verdeling aan te houden. Dit heeft ingehouden

dat naast bijvoorbeeld een stedelijke instelling met een hoog verzuim

in het westen van Nederland, tevens een stedeliike instelling in
hetzelfde deel van Nederland is geselecteerd met een laag verzuim.

Schenatisch kunnen de acht in het onderzoek betrokken instellingen,
als volgt worden !Íeergegeven:

onderzochte instellingen met een:

hoog verzuim laag verzuim

oosten van

westen van

oosten van

westen van

TOTAAL

Nederland,

Nederland,

Nederland,

Nederland,

platteland
platteland
stad
stad

1

L

1

I

4

1

1

1

1

4

0m te kunnen nagaan hoe in de dageliikse praktijk van een instelling
de factoren die het verzuim kunnen beinvloeden "op elkaar inwerken",

zijn bij iedere instelling steeds afzonderlijke groepsgesprekken

gevoerd Eet een vertegenh,oordiging van:

- het managelDent;

- de onderneningsraad;

- de leidÍnggevenden;

- de uitvoerenden.
Tevens zijn per instelling nog individuele interviews gehouden net:

- enkele langdurig zieke helpsters- of verzorgsters (d.w.z. Ianger

dan 12 weken afwezig wegens ziekte), en

- de rayon-verzekeringsgeneeskundige en assistent Medische Dienst

(AMD) onder wie de betrokken instelling ressorteert.

De gespreksduur van ieder (groeps)interview bedroeg gemiddeld circa
1,! uur. Voorafgaand aan het gesprek heeft iedere deelnemer een in-
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gekregen waarin het
een overzicht van de

worden gesteld.

doel van het onderzoek nader hras

onderwerpen die in het gesprek aan

Aan de gesprekken bij de acht instellingen die voor het organisatie-
onderzoek zijn geselecteerd, hebben in tot,aal 153 personen deelgenomen

(11 personen behorend tot het manageBent, 24 ondernemingsraadleden,

32 leidinggevenden, 46 uitvoerenden, 18 langdurig zieken, I verzeke-

ringsgeneeskundigen en I AMD-en).

3. De bevindingen uit het onderzoek

In het onderzoek hebben de volgende 4 vragen centraal gestaan:

1. lr,e1ke factoren worden met name als oorzaak gezien van het (hoge)

ziekteverzuin onder uitvoerenden in de gezinsverzorging?

2. Welke Daatregelen hebben de instellingen reeds genonen otu dit
verzuim terug te dringen?

3. Zíin er tussen de instellingen verschillen aan te geven in de bege-

leiding van langdurig zieken, en de mogelijkheden voor reïntegra-
tie?

4. !'tett<e organlsatie-kennerken verklaren waarom de ene instelling te
naken heeft net een veel lager verzuin dan de andere instelling?

Aan de hand van deze vragen worden onderstaand de bevindingen uiE

het organisatl.e-onderzoek kort sa&engevat.

1. t{elke factoren norden met name als oorzaak gezien van het (hoge)

ziekteverzulm onder ultvoerenden in de gezinsverzorging?

In alle gesprekken, dus ongeaeht of nen werkzaan is bii een instelling
met een relatief laag verzuin of bÍi een instelling met een hoog

verzuim, wordt als belangrijkste bron voor het ziekteverzuim aan-

geh,ezen de zware fysieke belasting van het werk voor de uiLvoerenden.
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Het werk bestaat voornamelijk uit zware huishoudelijke arbeid die vaak

meerdere keren per dag bij verschillende cliënten moet worden gedaan.

Meerdere keren per dag bfj verschillende cliënten, omdat door de

grotere hulpvraag en de huidige subsidiëring van de gezinsverzorging
per cliënt minder verzorgingsuren kunnen worden toegelrezen dan vroe-
ger en uitvoerenden die bijvoorbeeld meer dan 3 à 4 uur per dag werken

daardoor vaak al bij minimaal 2 cliënten moeten worden ingezet.
Echter niet alleen het feit dat men meerdere keren op een dag nin of
meer hetzelfde zware huishoudelijke werk bij een c1iënt moet doen,

wordt als fysiek belastend gezien. Ook het feit dat voor deze werk-

zaamheden niet veel uren worden toegekend en derhalve onder een

behoorlijke tijdsdruk moet worden gewerkt, wordt als (zeer) belastend
ervaren. In vrijwel ieder gesprek worden dan ook naast opnerkingen

over het continu huishoudelijk werk op een dag ("keukens en ramen

komen je dan toch je neus uÍt?") tevens opmerkingen genaakt over de

druk waaronder moet worden gewerkt ("aan de sociale kant van het werk

komt men nauwelijks meer toe, want men wil, ook aI zijn er niet veel

uren voor, het huis toch netjes achterlaten").
Een ander aspect van werkbelasting dat eveneens in vrijwel ieder
gesprek als oorzaak wordt genoemd waaroru veel uitvoerenden de werk-

situatie op den duur niet meer aankunnen, is de Beer psychosociale

kant van het werk. Het is een eenzaam beroep want men werkt alleen
bij een cliënt en kan daardoor tijdens het werk geen beroep doen op

collega's of de leidinggevende, terwiil de cliënt-situaties voor de

uitvoerenden de laatste jaren veel zwaarder zijn geworden. Dit laatste
doordat Eensen vrij snel uit het ziekenhuis worden onEslagen en thuis
nog veel nazorg nodig hebben of hulpbehoevende bejaarden vaak nog lang

zelfstandig noeten blijven wonen in afwachting op een plaats in een

bejaarden- of verzorgingstehuis.
Dat dergelijke belastende aspecten van het werk op den duur een over-

belasting kunnen veroorzaken, wordt door het management van de instel-
lingen net na.me geweten aan het feit dat veel uitvoerenden ooit onder

heel andere werkonstandigheden zijn begonnen in de gezinsverzorging

en dit tenpo en verzwaring van het werk niet meer aankunnen. Soortge-

lijke argumenten worden eveneens vaak door de verzekeringsgeneeskun-

digen en AMD-en naar voren gebracht, Bet vee1al nog de toevoeging dat
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het werk voor deze vrouh,en slechts een bijbaantje is en problemen in
de thuissituatie dan net de extra belasting kunnen vormen waarom men

uitvalt. Door de leidinggevenden wordt in dit verband daarentegen meer

gewezen op het feit dat ook nu nog velen met verkeerde verwachtingen

over het werk in de gezinsverzorging gaan werken, terwiil door de

uitvoerenden zelf de oorzaak van deze overbelasting meer wordt toege-

schreven aan de tijdsdruk waaronder Een moet werken, de extra c1iën-
ten die men daar bovenop nog krijgt toegewezen om voor collega's in
te val1en en het feit dat men met nane in zware cliënt-situaties geen

beroep kan doen op collega's of de leidinggevende.

Bovengenoemde verklaringen voor het ziekteverzuim onder uitvoerenden
worden bij aIle onderzochte instellingen naar voren gebracht, ongeacht

het feit of uen aIs instelling met een laag of net een hoog verzuim

te kanpen heeft. Het enige verschil is hooguit dat de instellingen
met een hoog verzuim onder hun uitvoerenden hieraan vaker nog toe-
voegen dat ook het feit dat cliënten nogal eens "overvragen" - meer

werkzaarnheden verlangen dan feitelijk is geindiceerd - de overbelas-

ting kunnen veroorzaken. A1s uitvoerende durft men deze extra huishou-

delijke klussen vaak niet te weigeren, uit schuldgevoel of om ruzie
met de cliënt te vernijden, en men mist dan een duidelijke stelling-
name van de instelling en/of van de eigen leidinggevende hiertegen.
Bij de onderzochte plattelandsinstellingen met een hoog verzuim wordt

in dit kader tevens nog opgemerkt dat ook de afstanden die men moet

afleggen on van de ene cliënt naar de andere cliënt te gaan, vaak

extra belastend zijn. Men is veela1 wel ingedeeld naar bepaalde

dorpen, naar desondarrks moeten er op een dag, naast de fysieke zlvare

werkzaanheden die nen bij de cliënten verricht, ook nog heel wat

kilometers worden afgefietst.

Tenslotte valt in dit verband op dat bii de instellingen zelden

argunenten naar voren worden gebracht a1s "gebrek aan controle" of
"men blijft ook we1 erg gemakkelijk thuis" ter verklaring van het

ziekteverzuim. Daarentegen wordt door de verzekeringsgeneeskundigen

en MD-en juist we1 opgemerkt dat de omgeving van de onderzochte

instellingen Bet een hoog verzuim veelal gekennerkt h,ordt door een

lager arbej-dsethos en geringere sociale controle dan gemiddeld.
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2. !{elke naatregelen hebben de instellingen reeds genomen om dit
verzuim terug te drÍngen?

In de praktijk blijken er vooral door de instellingen met een laag

verzuim initiatieven te zijn ontplooid oE met nane de belastbaarheid

van de uitvoerenden te verhogen; d.w.z. er voor te zorgen dat zij de

werksituaties beter aankunnen. Het merendeel van deze instellingen
heeft bijvoorbeeld een voor alle uitvoerenden verplichte cursus over

de techniek van het tillen gegeven, regels of onderlÍnge afspraken

genaakt over het (aantal) toe te wijzen cIiënten per uitvoerende

en/of strengere procedures opgesteld ten aanzien van sollicitanten.
Daarnaast heeft het merendeel van de instellingen net een laag verzuln

regels of onderlinge afspraken over het contact tussen de instelling
en de zieke en blijkt er al langer de regel te bestaan dat een uig-
voerende zich bij ziekte moet afmelden bij de ej.gen leidinggevende

en de (eerste) clÍënt. Weliswaar zijn dergeJ.ijke initiatieven ook wel

bij de instellingen met een hoog verzuim onder de uitvoerenden ont-
plooid, naar vaak blijken het dan neer maatregelen "op papier", die

in praktijk niet stringent worden nageleefd.

Qverigens noet in dit verband worden opgemerkt dat in geen van de

acht onderzochte instellingen een gedetailleerde verzuimregistratie

aanwezig is, op grond waarvan bijvoorbeeld bovengenoemde maatregelen

zijn genonen of zijn geëvalueerd. Ze zíin gebaseerd op verpoedens van

het management, ervaringen van de leidinggevenden of soms op een

enquète onder het personeel. Per periode heeft nen veelal wel een

overzicht van het verzuinpercentage binnen de instelling, rnaar een

nadere uitsplitsing naar bijvoorbeeld reden van verzuim en functie-
groep ontbreekt, feitelijk bii alIen. Door een aantal instellingen
wordt hieraan echter direct toegevoegd dat nen dit ook node nist,
"waÍlt pas dan kan je in feite een beleid hiervoor voeren en je ook

veel beter richten op de probleemgroepen".
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3. Zijn er tussen de instellingen verschillen aan te Seven in de be-

geleidlng van langdurig zieken, en de mogelijkheden voor reinte-
gratie?

Uit de gesprekken met de langdurig zieken komt naar voren dat een

klein deel van hen bij hun ziekte niets heeft vernomen van de instel-
ling, de leidinggevende, collega's of cliënten. Het grootste deel

van de langdurig zieken hoort echter wel iets. Dit betreft dan vooral

bezoek of Eelefoon van de leidster, en telefoon van cliënten. Bezoek

vErn collega's of bloemen van de instelling komen veel minder vaak

voor. Alleen t{anneer er sprake is van veel onderling Contact in een

groep (meestal is dat niet het geval), dan krijgt men we1 bezoek van

collega's. [lle1 lrordt er veeIal contact onderhouden door "een goede

vriendin die ook bii de instelling rderktr?.

De frequentie van de contacten die men heeft bij ziekte loopt sterk
uiteen: van één keer bezoek van leidinggevende, tot (biina) wekelijks

telefonisch contact. Er lijken, wat dat betreft, geen vaste regels te
zijn bij de onderzochte instellingen.
Verschillen in reïntegratie doen zich tussen de instellingen nauh,e-

lijks voor. Nagenoeg a1le ondervraagden zeggen dat he! mogelijk is
om bij werkhervatting na langdurige ziekte voor de helft van de

werktijd te beginnen. De nogelijkheid on "makkelijke" gezinnen te

krijgen is kleiner; het is echter niet zo dat dit varieert per instel-
ling. Het lijkt eerder sanen te hangen net de leidinggevende die men

heeft.
Instellingsgebonden verschillen zijn derhalve, zowel wat betreft de

begeleiding bij ziekte a1s wat betreft de mogelijkheden voor reïnte-
gratie, niet aan te geven. Voor zover zich op deze punten verschillen
voordoen lijken deze meer persoonsgebonden te zijn, en vooral sanen

te hangen met de leidinggevende die nen heeft.

4. t{elke organisatie-kennerken verklaren waarom de ene instelling te
maken heeft met een veel later verzuim dan de andere ínstelling?

Wordt bovenstaande vraag in de gesprekken bij de instellingen met

een laag verzuim aan de betrokkenen voorgelegd, dan kont bijna stee-
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vast het antwoord dat men zel-f het verzuin helenaal niet zo laag vindt
en wel degelijk de nodige zorgen hierover heeft of zeker nog we1 be-

paalde verbeteringen zou wi11en aanbrengen in de feitelijke organi-
satie van de werkzaamheden. Ten tweede wordt door hen vrijwel altijd
benadrukt dat er niet slechts één en een eenvoudig recept is voor de

bestrijding van de kwaal, oftewel dat het niet één simpele maatregel

zal kunnen zijn h,aarmee het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen,

maar dat het meer een combinatie van factoren is die mogelijk ver-
klaart waarom het verzuim bii hen lager is dan bij andere instel-
lingen. Een conbinatie van factoren die door hen veelal als volgt
wordt verwoordt: rrEr is hier persoonlijke aandacht voor de uitvoe-
renden", "èchte persoonlijke belangstelling voor de individuele
helpster of verzorgster'r. Vergelijking met de Ínstellingen met een

hoog verzuim onder hun uitvoerenden geeft aan dat bovenstaande zich
onder andere in de volgende punten laat vertalen:

- er wordt biJ de planning door de leldinggevenden zo veel nogelijk
rekening gehouden met de individuele werklast van de uitvoerende
(Bijvoorbeeld aan de hand van regels die hierover door de instelling
zijn opgesteld zoals: "bij een 4O-urige werkweek maximaal 3 à 4

cliënten, bij 25 uur per week maximaal 3, bii minder uren maximaal

2 cliënten per week. En een vergoeding van de reist'ijd die ook

hooguit t2 weken in een jaar meer dan 5 kilometer nag zijn". 0f
door neer onderlinge afspraken die hierover door de leidinggevenden

zijn gemaakt en die in praktiik een soort algenene gedragsregel van

hen lijkt te zijn zoals: "voor onszelf houden wij maximaaL 2 adres-

sen per dag aan en als leidinggevende nenen we ook wel eens de vrij-
heid om je helpsters na zware cliënt-situaties eens een niddagie of
een paar uur vrij te geven").

- er nordt vriJ veel aandacht besteed aan en rtrimte gegeven voor des-

kundtgheidsbevonlering in de vorm van cursussen, contactbijeen-
komsten en groepswerkbesprekLngen

(waardoOr uitvoerenden lneer ondersteuning krijgen, beter worden

voorbereid op de cliënt-situaties die ze tegen kunnen komen).
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er ís een differentiatie naar type hulpverlening
(waardoor in feite de uitvoerenden kunnen worden ingezet in clj-ënt-

situaties di.e ziizelf wensen. leaarvoor ze ook zijn opgeleid).

er is een vrij strenge solllcitatieprocedure, een duidelijke proef-

periode en een voorkeur voor niet te grote uren-contracten
(waardoor er in feite voor wordt gezorgd dat uitvoerenden niet
met verkeerde verwachtingen over het werk worden aangengmen en

daarbij nog in de prakt.ijk wordt getest of men deze werkzaamheden

inderdaad ook aankan).

- er is ruimte voor "informele, personeelsactlviteiten; niet alfeen

door de instelling van een personeelsvereniging, maar ook door het

organiseren van groepsuitstapies, festiviteiten, speciale attenties
van de instellinC bii jubilea, e.d.

Het bovenstaande roept de vraag op door welke omstandigheden deze

insteLlingen meer ruimte kunnen creëren voor hun personeel en eisen

kunnen stellen aan hun sollicitanten. Komt dit omdat men bijvoorbeeld

over een ruimer budget kan beschikken, een groter personeelsaanbod

heeft, nen geen wachtlijst heeft van nieuwe c1iënten, €.d. Dit bliikt
geenszins het geval te ziin. Het liikt erop dat bij deze instellingen
een duidelijke keuze is gemaakt voor de werkomstandigheden van het

personeel en de prioriteit vooral wordt gelegd bii een goede bege-

leiding en ondersteuning van de uitvoerenden. Een Índruk die door de

AMD-en min of meer wordt verwoord met "er is daar een soepele stiil
van leidinggeven door het management waarin de leidinggevenden de

mogelijkheid wordt geboden om naar hun eigen inzichlen zaken te

regelen. Er heerst bij die instellingen een gemoedelijke sfeer".

Tenslotte blijkt. uiÈ de gesprekken dat, ongeacht of men werkzaam is
bij een instelling met een vrij laag verzuim of bii een instelling
net een hoog verzuim, er veel wensen leven over hoe bepaalde zaken

in het werk en de werkomstandigheden van de uitvoerenden feitelijk
zouden moeten worden verbeterd. Bii de instellingen met een hoog

verzuim wordt door alle vÍer een pleidooi gehouden voor:
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meer oog bij de planning voor de individuele werklast van een uit-
voerende, lraarvoor de leidinggevenden ook de ruimte moeten krijgen;

een regelmatige interne scholing die vooral is gericht op de situa-
ties die de uitvoerenden in de praktijk tegenkomen;

contact met de zieken en er als instelling op toezien dat dit ook

in praktijk gebeurt;

als instelling bij iedere cIiënt een soort hulpverleningsplan op-

stellen waarin duidelijk wordt vastgelegd welke werkzaamheden wef

en welke niet door de uitvoerenden zullen worden verricht en waarbij

tegelijkertijd bepaalde eisen worden gesteld aan het materiaal waar-

mee de uitvoerenden zullen moeten gaan werken.

- een betere salariëring; niet omdat daarmee de werkomstandigheden

zullen verbeteren, maar omdat de huidige salariëring achter is
gebleven bij de ontwikkelingen die zich in het werk in de gezinsver-

zorging hebben voorgedaan en het zonder uit,zondering door alle
betrokkenen in deze sector als onrechtvaardig wordt beschouwd dat

deze verzwaring van de functie niet a1s zodanig wordt gehonoreerd.

De eerste drie punten refereren aan zaken die in feite bij de onder-

zochte instellingen net een laag verzuin reeds grotendeels aanwezig

zijn. Door hen wordt bij deze punten steeds net klem geadviseerd on

er als instelling goed op toe te blijven zien dat deze zaken in de

praktijk door iedereen ook worden nageleefd.

De laatste twee punten worden eveneens door alle vier onderzochte

lnstellingen met een laag verzuj.m bepleit, on redenen dat alleen een

duidelijk hulpverleningsplan het zogenaamde overvragen van cliënten
za1 kunnen tegengaan (en ook de mogelijkheid biedt om a1s instelling
controle uit te oefenen op de apparatuur lraarmee moet worden gewerkt)

en een betere salariëring vooral de waardering zal kunnen uitdrukken

voor het werk dat de uitvoerenden in de praktijk moeten verichten.
Door de instellingen met een laag verzuim wordt tevens nog bepleit
Om de ui.tvoerenden veel- meer in teams te laten werken omdat men
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veelal zelf heeft ervaren dat het hen veel ondersteuning geeft in het

dagelijkse werk en men veela1 ook enthousiaster tegen het h,erk aan-

kijkr.

Tot welke aanbevelingen het voorgaande zou moeten leiden voor de

gezinsverzorging in het algemeen, wordt in dit rapport niet verder

ingegaan, maar wordt verwezen naar het Overkoepelende rapport van dit
project. In dat eindrapport worden namelijk de diverse deelonderzoeken

in onderlinge samenhang nader geanalyseerd en kan derhalve ook een

zekere prloriteitsstelling hierbij worden aangegeven.
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INLEIDING

In opdracht van de Bedrijfsverenigir-rg voor de Gezondheid, CeesteJ-ijke

en Maatschappelijke Belangen (BVG) heeft iret Nederlands InstiLuut voor

ArbeidsomsLandigheden (NIA) in samenwerking ruet de Werkgroep Arbeids-

vraagstukken en Welzijn (A&t,) van de Rijksuniversiteit Leiden, eind

f9B6 tot medio 19BB een onderzoek uitgevoerd naar de achtergronden van

het ziekteverzuim in de gezinsverzorging. Aan de financiering van dit
onderzoek is mede bijgedragen door het Ministerie van Welzijn, Volksge-

zondheid en Cultuur (trlvc).

Eén van de deelonderzoeken van dit project betreft een organisatie-
onderzoek binnen een aantal instellingen voor gezinsverzorging. Hj-ervan

wordt in dit rapport verslag gedaan.

1.1 Achtergrond en doef van het organisatie-onderzoek
Ten behoeve van het onderzoek naar de achtergronden van het ziekteverzuim

in de gezinsverzorging zijn in de periode novenber 1986 - april 1988,

de volgende deelonderzoeken uitgevoerd:
l. Een analyse op statistische verzuimgegevens in de gezinsverzorging

en een aantaf andere werksoorten.

2, Een literatuurstudie en gesprekken met een aantaf sleutelinlormanten.

3. Een survey onder (een steekproef van) uitvoerend personeel in de

gezinsverzorging.
4. Een survey onder alle instellingen voor gezinsverzorging in Nederland.

De analyse van de verzuimgegevens heeft onder andere laten zi-en dat het

ziekteverzuim in de gezinsverzorging ver boven het landelijk gemiddelde

ligt (in 1987 was het gemiddelde verzuiurpercentage j-n de gezinsverzorging

circa L3"l Legenover circa 87, landelijk). Dit blijkt vooraf te worden

veroorzaakt door het grote aantaf zeer langdurige ziektegeval"Ien, die

ook vaak uitmonden in arbeidsongeschiktheid. Het verzuim blijkt met

nane hoog bij de uiLvoerende krachten (gezinshelpsters en gezinsverzorg-

sters). De meest voorkomende oorzaken van het langdurig verzuim zijn
rug- en spierklachten, maar ook psychische klachten blijken vaak oorzaak

van langdurig ziekteverzuim (met name bii jongeren). Uit deze analyse

is tevens naar voren gekonren dat het verzui.tnpencentage in de geziusver-
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zorging sterk organisatiegebor-rdert is, zeker vergeleken nlet andere sec-

toren. De survey-onderzoeken onder de instellingen voor de gezinsverzor-

ging en het uitvoerend personeel hebben in dit verband laten zien dat

hierbij de volgende factoren een ro1 spelen:*

- de grootte van de instelling (hoe groter de instelling, hoe l-roger het

verzuim) ;

- de urbanisatiegraad (instellingen in stedelijke gebieden hebben een

hoger verzuim);
- de mate van informele activiteiten onder het personeel (Ui-3 instel-

lingen waar zulke activiteiten plaatsvinden is het verzuim lager);
- de kwaliteit van het personeelsaanbod (hoe slechter de kwaliteit door

de instefling wordt geacht, hoe hoger het verzuim);

- het percentage leidinggevenden van MBO-niveau binnen eelt instelling
(hoe hoger dit percentage, hoe lager het verzuim);

- het percentage leidinggevenden binnen een instelling dat vroeger'

uitvoerende is geweest (hoe hoger dit percentage. hoe lager het

verzuim);
- de retributiegelden als percentage van de loonsom (hoe hoger dit

percentage, hoe lager het verzuirn);

- de mate waarin men personeelsselectie op 'teamgeest' van belang acht

(hoe belangrijker een instelling dit acht, hoe lager het verzuim);

- het percentage gediplomeerden onder de uitvoerenden (hoe meer gedipl-o-

meerden, hoe lager het verzuim in de instefling a1s geheel);

- het aanwezig zijn van een wachtlijst van cliënten (bij instellingen
waar dit voorkomt is het verzuim hoger);

- het a1 of niet gecombineerd zijn van een instelling met andere vormen

van dienstverlening (gecombineerde instellingen hebben een lager

verzuim).

* Voor meer informatie over de resultaten die uiÈ bovengenoemde onder-
zoeken naar voren zijn gekonen, wordt verwezen naar de rapporten die
van elk afzonderliik zi"in verschenen.
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Om na te kunnen gaan hoe bovengenoernde factorell - lnaar ulogelijk ook t'tog

andere factoren dj.e het verzniur kunnen beïnvloeden - in de dagelijkse
praktijk van de gezinsverzorging op elkaar inspelen, was ter afronding

van het totale project een organisatle-onderzoek gepland binnen eer)

aantal instelfingen. In dit onderzoek zou via (groeps)interviews met de

verschillende geledingen binnen een instelling niet al1een moeten worden

nagegaan op welke wijze de diver-se flactoren elkaar in de praktijk blijken
te beïnvloeden, maar tevens antwoord uloeten worden verkregen op de

vraag waarom de ene instell-ing in de gezinsverzorging te kampen heeflt

met een aanmerkelijk hoger verzuim onder de uitvoerenden, dan de andere

instelling.

1.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

1.2.L 0nderzoeksopzet

In overleg met de begeleidingscomruissie van het project is besloten om,

gezien de financiële ruimte voor diL deel van het onderzoek en gezÍ.en

de nog beschikbare onderzoekstijd, voor het organisatie-onderzoek B

instellingen te selecteren. Wanneer bij deze selectie naast het criterium
'hoogte van het ziekteverzuj.m' nog een aantal andere criteria zouden

worden aangehouden, dan zou ook met een dergelijk aantal- al een redelijk
inzicht kunnen worden verkregen in de achtergronden van het ziekteverzuitn

bij instellingen.

0p grond varr de analyse van de verzuimcijfers over'1986 is beslotet: als
select,iecriteria aan te houden:

- de hoogte van het verzuim (dat wil zeggen, hoger dan het gemiddelde

versus lager dan het geruiddelde);

- de regio (dat wil zeggen, instell-ingen in het oosten van Nederland

versus instellingen in het westen van Nederland);

- de urbanisatiegraad/het werkgebied (dat wil zeggen, instellingen Ín
de steden versus instellingen op het platteland).

Met het criterium 'urbanisatiegraad' zou tevens de factor 'instellings-
grootte' in het onderzoek kunnen worden meegenomen, aangezien in de

(grote) steden veelal ook de grotere instellingen te vinden zijn.

11



Tenslotte is besloter) otn binnen de ir-rs[el1ingen de volgende geledrngert

te onderscheiden waanrnee een afzonderlijk groepsgesprek zou moeten

plaatsvinden:

- het manageilent;

- de ondernemingsraad;

- de lej,dinggevenden;
- de uitvoerenden.
Aan de instellingen zou worden verzocht om deze gespreksgroepen zelf
samen te stel-Ien; echter wel- aan de hand van bepaalde ri-chtlijnen van

de onderzoekers betrekking hebbende op de grootte van de groep en de

spreiding binnen de groep. Tevens zouden per instelling nog individuele
interviews worden gehouden met circa drie langdurig zieke helpsters ofl

verzorgsters, afsmede uet de rayon-verzekeringsgeneeskundige en assistent
Medische Dienst (AMD) onder wie de instelling ressorteert. Voor de

adressen van langdurig zieken zouden niet de instellingen zelf worden

benaderd maar de BVG, oru een eventuele ongewenste sel-ectiviteit hierbij
te voorkomen. Vanzelfsprekend zouden deze interviews ook niet op de

instellingi maar bij de betrokkenen thuis plaatsvinden.

1.2.2 Uitvoering van het orrderzoek

Aan de hand van eerdergenoernde sel,ectiecriteria zijn eind ntaart 1988,

in overleg met een aantaL leden van de begeleidingscommissie, de instel-
lingen geselecteerd voor het onderzoek. Voor e1k daarvan werden een of
enkele 'reserve-instellingen' gekozen voor het geval niet afle acht tot
medewerking bereid zouden zijt't.
Met de instellingen werd eerst telefonisch contact gezocht en vervolgens

werd hen een introductiebrief toegezonden waarin om medewerking aan het

onderzoek werd gevraagd. Bij deze brief was een formulier gevoegd !{aarop

men kon aangeven op welke dag men bii voorkeur de gesprekken wilde
laten plaatsvinden.
Uiteindelijk moest in drie gevallen een beroep worden gedaan op een

'reserve-instelling'. De reden waarom men van medewerking afzag lag
vee1al op het financiële vlak; de gesprekken zoudeu in tot,alitelt teveef

werkuren gaan kosten. Over het algemeen kan echter de bereidheid tot
medewerking groot worden genoemd; zeker wanneer wordt bedacht dat-
naast het bovengenoemde financiële aspect - van de instelllngen ook

nogal wat organisatorische inspauuing werd gevraagd.
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Wanneer met de instellingen de dag was overeengekomen l^,aarop bij hen

zou wor.den langsgekomen voor de inter'views, werd hen een tweede brief
gestuur-d met nadere aanwijzingen over de organisatie van een en ander

en de wíjze waarop bij voorkeur de gespreksgroepen zouden moeten worden

samengesteld. Bij deze brief waren tevens introductiebrieven gevoegd

voor de betrokken deelnemers aan de gesprekken.

Ongeveer één week voordat de interviews zouden plaatsvinden r,verd nog-

maals contact opgenomen met de betrokken instellÍngen om te vernemen ofl

alles conflorm de afspraak was verlopen, en werd hen tevens voor de

diverse gesprekspartners een overzicht toegestuurd van de onderwerpen

die in het interview aan de orde zouden komen. (De introductiebrief,
'tweede brief' en de overzichten var-r de gesprekspunten, zijn opgenomen

in bijlage 1).
De rayon-verzekeringsgeneeskundigen (RVG-en) van de rayons waaronder de

deelnemende instellingen va11en zijn in eerste instantie schriftelijk
benaderd door het hoofd van de Medische Dienst van de BVG, met het
verzoek oIu aan het onderzoek te wi11en meewerken. Vervolgens is tefefo-
nisch contact opgenonen oru Net de RVG en de AMD een afspraak te maken.

De benadering van de langdurig zieken is via de BVG gelopen om - zoals

reeds in de vorige paragraaf is opgemenkt - de anoniniteit van betrok-
kenen te waarborgen, en om een rnogelijk subjectieve sel-ectie van respon-

denten door de instellingen te voorkomen. Het was de bedoeling om per

instelling drie langdurig zieken te interviewen. Daartoe zouden per

instelling zes langdurig zieken worden aangeschreven door de BVG; en

h,as dus rekening gehouden met een non-respons/weigering van !01Í. Voor

de selectie van langdurig zieken zijn de volgende criteria opgesteld:
tenminste 1l weken ziek, en bij voorkeur afkomstig uit de diagnosecate-
gorieën "psychische aandoeningen" of "aandoeningen van het bewegings-

apparaat". Met name bij de kfeinere instellingen was deze indeling niet
altijd haafbaar en zijn enkele keren ook langdurig zieken ruet andere

diagnoses aangeschreven.

Degenen die zijn aangeschreven ontvingen een introductiebrief van de

BVG, een toelichtende brief van het NIA en een antwoordflormulier, waarbij

werd verzocht dit ook in te sturen aIs men niet aan het onderzoek wilde
meewerken (de brief van het NIA en het antwoordflormulier zijn opgenonten

in bijtage 1).
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Van de voorget-)oÍuen planning uroest out tlvee redetretl uitelr-rdel-ijk worden

afgeweken. In de eer-ste plaats orudat een aatrtal (kleine) instellingen
geen zes langdurig zieken hadden die aan de gestelde criter-ia vol-deden,

en in de tweede pl-aats omdat de respons lager \,ras dan verwacht. In
eerste instantie zijn bij de acht instellingen in totaal 37 lar-rgdurig

zieken aangeschreven. Hierop lieten 15 langdurig zieken weten aan het

onderzoek te wi1ler-r deelnenen. Negen Iangdurig zieken sLuul'den het

formulier in, maar wilden niet ueedoen. Van t3 langdurig zj-eken werd

niets vernomen. Van vier toezeggingen kon geen gebruik worden genaakt,

omdat het hier geen uitvoerenden, naar leidinggevenden betrof; één

andere toezegging niet, omdat deze vroutd langdurig in het ziekenhuis

vras opgenomen. In totaal zijn bij de eerste gespreksronde l-0 langdurig
zieke uitvoerenden geïnterviewd. De geïnterviewden werden eerst telefo-
nisch benaderd voor het naken van een afspraak, en vervolgens thuis

bezocht.
In overleg met de BVG is besloten een tweede wervingsronde te houden in
de hoop om toch drie langdurig zieken per instelling te kri.jgen. Hiertoe

heeft de BVG een aantal zieken die in de eerste ronde af hiaren benaderd.

en niet gerespondeerd hadden, een herinneringsbrief gestuurd. Verder is
een nieuwe selectie van Iangdurig zieken gemaakt die zijn aangeschreven

op gelijke wijze als die uit de eel'ste ronde.

In totaal hebben bij de tweede ronde zestien personen gereageerd. Van

vier aanmeldingen kon geen gebruik worden gemaakt: éénmaaf omdat het

een staffunctionaris betrof in plaats van een uit,voerende en drie maal"

omdat er bij de desbetreffende instelling al- voldoende respondenten

waren. Vier mensen gaven t,e kennen dat ze niet wilden meewerken aan het

onderzoek. Acht langdurig zj-eken die zich hadden aangemeld voor deelname,

zijn in de tweede ronde geinterviewd. In totaal hebben dus achttien
langdurig zieken aan het. onderzoek meegewerkt. Bii vijf instellingen
zijn er drie langdurig zieken geïnterviewd. Bij de andere drie instel-
lingen - die alle drie beduidend kleiner zijn - zijn respectievelijk
twee, één en geen langdurig zieken geÏnter-viewd.

De gesprekken op de instellingen hebben plaatsgevonden in de periode 17

mei tot 9 juni 1988. Voor e1k (groeps)interview was ongeveer i.,5 uur

uitgeÈrokken. 0p twee van de acht instellingen kon geen interview worden

afgenomen bij de ondernemingsraad. (In een geval omdat deze zichzelf
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een jaar- daarvoor l'rad opgehevet); ill het alldere geval oudat de otlderue-

mingsraad pas sinds kort was ingesteld en Inelt het nog nj-et wenselijk

achtte om a1 een rnenÍng over dit otrder-werp naar vorell ce brengen). De

gesprekken met de verzekeringsgeneeskundigell en AMD'en van de betr-okken

instellingen hebben plaatsgevonden in de periode 6 ;ufi tot 16 alrgustus.

Met de langdurig zieken zijn tussen B augustus en 1! septernber gesprekken

gevoerd.

Uiteindelijk hebben aan de gesprekken voor het organisatie-onderzoek 1-!l

personen deeJ-genomen (1/ personen behorend tot het managemenL, 24 onder-

nemingsraadleden, ]2 leidinggevenden, 46 uitvoerendeu, 1B langdurig

zieken, 8 verzekeringsgeneeskundigen en 8 AMD'en.).

1.3 opzet van het rapport

In het hiernavolgende wordt van de bevindingen uit het organisatie-

onderzoek als volgt verslag gedaan.

Eerst wordt steeds per onderscheiden geleding weergegeven welke meninger-t

door hen naar voren zijn gebracht omtrent de oorzaken van het ziektever-

zuim onder uitvoerenden in de gezinsverzorging in het algemeen en binnen

de betrokken instelling in het bijzonder, de maatregelen die hiervoor

binnen de instelling aI eventueef zijn genomen, de ervaringen die men

hiermee heeft opgedaan en de ruaatregelen die men op dit gebied in feite
het meest gewenst acht. Vervolgens wordt bekeken op welke punten de

betrokken instellingen zich qua organisatie en qua omstandigheden waar-

onder zij moeten werken (bijvoorbeeld de omvang eu aard van de hulpvraag,

het personeelsaanbod) van elkaar onderscheiden, en i.n dit geval met

name de instellingen met een vrij laag verzuitn ten opzichte van de

instellingen met een hoog verzuitu.

In het samenvattend hoofdstuk dat voor- in het rapport is opgenomen zijn
de belangrijkste bevindingen op een rii gezeE en de conclusies die

hieruit op grond van dit onderzoek kunnen worden getrokken. Tot welke

aanbevelingen dit zou kunnen leiden voor de gezinsverzorging in het

algemeen, wordt verwezen naar het overkoepelende rapport waarin de

resultaten van de diverse deelonderzoeken in onderlinge sanenhang uader'

worden geanalyseerd.
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Het bovelstaande houdL in daL j-n hoofdstuk 2 de ruetringeu over dit onder'-

werp worden weer.gegeven van het lllanagenrent; in hoofdstr-rk ] kotnetr vervol-
gens de leidinggevenden aan het woord. Hoofdst.uk 4 geeft de meni.ngen tdeer'

zoa1s deze door de uitvoerenden en leden van de ondernemingsraad over

dit onderwer.p naar voren zijn gebracht, en in hoofdstuk ! worden de

ervaringen beschreven van degenen die ten tijde van het onderzoek al-

geruime tijd ziek waren. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens de visie van

de betrokken verzekerj.ngsgeneeskundigen en assistenten Mediscl-re Dienst

belicht: welke ro1 vervult men in het geheel, welke knelpunten ervaart
men hierbij in relatie tot de betrokken instelling en welke maatregelen

zouden naar hun oor.deel uoeten worden genoulen om het ziekteverzuj.m in
de gezinsverzorging Lerug te dringen. In lroofdstuk 7 tenslotte worden

de onderzochte instellingen onderling met elkaar vergeleken en wordt

nader ingegaan op de vraag op welke punten de instellingen met een vrij
laag verzuim zich met name Onderscheider-r van de 'hoog verzuimers'.
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2 DE MENINGEN VAN HET N{ANAGEIUENT

2.I Inleiding
Aan de gespr.ekken met het nanageulent hebben in botaal ll per-sonen deel-
genomen: 6 personen in de functie van directeur'/tr-ice van de betrokken

instelling, ! personen vanuit hun functie als hoofd van de gezinsverzor-

ging, 4 personen die (onder andere) de afdeling Personeelszaken in het

takenpakket hebben, 1 administrateur en L persoon die met name is belast

met de deskundigheidsbevordering. Bij dlie instellingen is het gesprek

net één persoon gevoerd (een keer was de gesprekspartner de directrice
van de instelling, tevens hoofd van de gezinsverzorging; een keer was

de gesprekspartner het hoofd van de gezinsverzorging binnen de instelliug
en één keer is het gesprek gevoerd met alleen het hoofd Personeelszaken,

tevens belast met de deskundigheidsbevordering). Bii de overige vijf
instellingen waren voor deze gesprekken twee tot vÍjf personen namens

het management aanwezig.

AIIe gesprekspartners hebben nini.ruaal een week voor het gesprek een

overzicht toegestuurd gekregen van de onderwerpen die aan de orde zor-tden

komen. In de praktijk bleek dat men zich (mede daardoor-) vaak terdege

had voorbereid op het komende interview; niet all-een bovengenoentde

personen maar ook de leidinggevenden, uitvoerenden en ondernemingsraad-

Ieden die in de volgende hoofdstukken aan het woord komen.

In de gesprekken met het management is steeds eerst ingegaan op de

organisatiestructuur val-r de betrokken instelling, de hulpsoorten die
worden aangeboden (bijvoorbeeld /x24 uur, avond- en weekendhulp, hulp-
verlening alleen binnen kantooruren), het personeelsaanbod en de sollici-
tatieprocedure, en de interne overlegstructuur. Vervolgens is steeds de

vraag voorgelegd of het landelijk beeld omtrent het ziekteverzuim in de

gezinsverzorging overeenkomt met dat in de eigen instelling en welke

oorzaken daarvoor bij deze instelling kunnen worden aangewezen. Daarna

is steeds nagegaan welke uraaLregelen mogelijk a1 binnen de inst,el-ling
hiervoor zijn genomen en welke maatregelen uren op di.t gebied feiteliik
het meest gewenst acht.
0p de specifieke organisatiekenurerken van de betrokken instellingen
wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan, wanneer zij ouderling met elkaar
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wor.den vel.geleken. Onderstaand r.lo|den de meningell van de ttlatlagemetltleden

van de acht instellingen tveergegevell over de oorzaken van het l-roge

verzuim onder uitvoerenden in de gezinsverzorgj-ng en de uraatregelen die

naar hun oordeel genomen zonden moeten worden om dit verzuím naar een

aanvaardbaar niveau terLlg te dringen.

2.2 Oorzaken van het verzuiut

In het gesprek met het manageuent is steeds de vraag voorgelegd of het

landelijke beeld omtrent, het verzuiul, dat wil zeggen veel langdurige

ziektegevallen vanwege rug- en spierklachten of psychische klachten,

overeenkomt met het verzuirn in hun eigen instelling. Uit de antwool'den

hierop komt het opmerkelijke gegeven naar voren dat men veelal wel het

vermoeden heeft dat dit ook bii de eigen instelling het geval is maar

dat men het eigenlijk niet precies zou kunnen aangeven. Per periode

heeflt men weliswaar een overzicht van het verzuimpercentage binnen de

instelling, maar een wat gedetaill,eerde registratie naar reden van

verzuim en functiegroep ontbreekt feitelijk in a1le acht onderzochte

instellingen. Door een aantaf instelLj.ngen wordt hieraan echter direct
toegevoegd dat men dit ook node mist "want dan kan je je veel beter

richten op de probleemgroePen".

6ndanks dit gebrek aan een gedetailleerde verzuimregistratie zijn er wel

degelijk vermoedens omtrent de oorzaken van het hoge verzuim, waarbij

vooral de fysieke werkbelasting van de uitvoerenden wordt benadrukt.

Fysieke werkbelasting in de zin dat een uitvoerende per week nogal veel

cliënten toegewezen kan krijgen waarbij het aantal verzorgingsur-en per

cliënt, in tegenstelling tot vroeger, krap is geïndiceerd ("veeI cliënt,en

en veel wisseling van c1iënten betekent een grote werklast", "het tempo

is verhoogd: meer gezinnen itr minder Liid") of waarbij vooral wordt

gewezen op het feit dat het werk in de gezinsverzorging grotendeels

huishoudelijk werk betekent wat op den duur rug- en spierklachten kan

veroorzaken. Door een drietal instellingen wordt in dit verband (ook)

gehiezen op de belasting door de thuissituatie van veel uitvoerenden

("in feite een dubbele belasting door ook nog de zorg voor het eigen

gezin" ) , en door een plattelandsinstelLing wordt het vermoeden uitge-

sproken dat de geografische afstanden eveneens een ro1 kunnen spelen.

Het werkgebied van een uitvoerende is weliswaar geconcentreerd rond eén
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dor-p, nraar de reisafstanden tussen de cf iënbeir kruruet'r desondanks groot

zijn.
AIs oorzaak van het ziekteverzuj,ur wordt ir-r urindere rnate door het ntanage-

ment gewezen op de psycho-sociafe belasting van het werk, hoewel iu
drie gesprekken het solitaire karakter weI wordt benadr-ukt ( ".r' is
t.i jdens het werk geen collegiaa.l- contact; nlen wer-kt, bi jvoor-beeld in
vergelijking met een verzorgingstehuis, geisoJ-eerd") en in twee ge-

sprekken in dit verband de verzwaring van de c1iëntsitr,rabie r)aar vor.et-)

wordt gebracht ( "de aard van de hulpver'lening is zwaarder geworden en

ook op ongediplomeerden wordt een groter beroep gedaan, hlant ook zii
worden bi-jvoorbeeld ingezet voot' sterveusbegeleiding" ) .

In vier gesprekken is daarnaast nog op een aspect gewezen dat meer

betrekking heeft op de belastbaarheid van de uiEvoerenden, nauelijk het
feit dat het voor degenen die een gl'oot aantaf jaren geleden zijn gaan

werken in de gezinsverzorgi,ng solus nloeilijk is onl aan de veranderingen

in deze werksoort Le wennen, zich aan te passen ("veel vrouwen die zo'n
1! jaar geleden begonnen, kunnen en willen niet meegroeien met de nierlwe

ontwikkelingen", "d€ regelgeving is heel wat strakker geworden; onbetaald

verlof om lange vakanties op te neuen is er bijvoorbeeld niet ueer

bij").
Tenslotte is in dit kader toch wel opmerkelijk dat in geen van de ge-

sprekken met het mErnageuent de oorzaak van het hoge verzuj,u wordt afge-

daan met verklaringen zoals 'gebrek aan controle' of'men blijft tegen-

woordig ook maar makkelijk thuis'. Hooguit door' éen lnstelling wordt

indirect ieEs in deze richting gesuggereerd, nlaar da:r als mogelijke

verklaring waarom bi j hen het verzuill vri j laag is ("tnen i"s hier erg

gezagsgetrou!, en de sociale controle is hier nogal groot" ) . Kritiek op

het controlesysteem van de verzekeringsartsen wordt feitelijk maar door'

één instelling geui-t en dan ureer a1s verklaring waal'om het verzuint sonts

naar hun indruk langer is dan eigenlijk nodig ( "wanneer de controle-
arts zegt 'dan en dan terugkouen' , dan wordt dat opgevat a1s niet eerder'

mogen werken of hoeven te werken" ) .

2.3 Reeds genomen maatregelen

Aan het management is steeds de vraag voorgelegd of er in het ver-leden

we1 eens initiatieven zljn ontplooid oln het ziekteverzttitu terLlg te

dringen, en zo ja, welke ervaringen lnen hiermee heeft opgedaan. In alle
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gesprekken worden wef een ofl ureerdere ruaatregelen genoemd die door de

instelling op dit gebied zijn genomen; het merendeel vooral gericht op

het direct of iltdirect verhogen van de befastbaarheid van het persor-reel

(en daarmee van de instelli.r-rg) . Zo zijn bi j zes instellingen scherpe

richtlijnen opgestel-d bfj de selectie van personeel ( "er vinden twee

soLlicitatiegesprekken plaats waarin ook de arbeidsvoorwaarden worden

doorgenonen zoals wat er van hen wordt verwacht, en dergelijke. Daarna

volgt nog een keuring waarin extra aandacht wordt besteed aan de conditie
van de rug en ook wordt gekeker-r naar bijvoorbeeld stressbestendigheid",

"om degenen te weren die er te makkelijk over denken, wordt eerst een

inflor.matiebijeenkomst gehouden. De praktijk laat zien dat dan aI een deel-

afvalt omdat het hen tegenvalt of te zwaar lijkt", "sollicitanten van

ouder dan 45 jaar worden nj-et nleer opget'oepen", "óln te voorkomen dat

men het niet als een baan ziet maar als iets wat men erbij doet, is nu

a1s uren-eis gesteld: minimaal drie ochtenden er-r liefst 20 uur of tueer").

Door vier instellingen wordt daarnaast vermeld dat men alle uitvoerenden

verplicht een tilcursus heeft laten volgen, terwijl het in één instelling
aI lange tijd regel blijkt dat iedepeen jaarlijks één à twee (korte)

cursussen vo1gt. Door eén instelling wordt in dit verband nog naar

voren gebracht dat ook de leidinggevenden aan een cursus hebben deel-
genomen die vooral op hun eigen taak en functioneren was gericht. Ten-

slotte blijkt in één instelling als beleid te zijn ingevoerd dat geen

aangepaste (lichtere) functies meer worden gecreëerd, om redenen dat de

belasting voor de overigen anders zwaarder wordt en nen ook a1s instel-
ling het gevaar loopt om onder het personeel een te grote pool uitvoe-
renden te creëren die in feiLe niet volledig inzetbaar is.

In twee instellingen blijken ook nog maatregelen te zijn genomen om de

fysieke werkbelasting te verminderen. In het ene geval door de pepso-

neelsstop voor uitvoerenden toch nlaar weer op te heffen, waardoor de

vacatures weer konden worden opgevuld en de werkdruk op de anderen kon

worden verminderd ("het ziekteverzuim loopt nu weer terug, dus kennelijk
is de druk inderdaad minder geworden" ) . In het andere geval door regels

te steLlen aan het aantal c]iënten per week voor een helpster', en regels

ten aanzien van de reisafstanden ( "bii een 40-urige werkweek geldt

maximaal drie à vier cliënten, bii 25 uur per week geldt maximaal drie
cliënten en bij minder uren geldt maximaaL twee cliënten per week. Een
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nadeel is wef dat het,,'eel CAW (geen of attdel werk)-Llrett katr opleverell ,

uaar. llu we door eelt toellaule van ëIal)\/ragell di t maxirtlale aalltal cIiërltert

soms moeten over.schrijden, zte je toch weer het verzttint stijgetl . Ulet

betrekking tot de reisafstand geldt dat het woon-werkverkeer maxintaal

vijf kilometer rnag zijn elt men hooguit gedr.rrende 12 weken moet accepteren

dat meer kilometers lrroetell r,vorden afgelegd. Deze extra reistj-jd tvor-dt

echter we1 a1s werktijd vergoed"). Door een derde instell-ing i,uordt in
dit verband tenslotte benadrukt dat rnen altijd a1 het aantal rrerzorgings-

uren per cliënt r.uimer- nrag indicer-en dan audere instellingerr oul het

gebrek aan aanvul-lende voorzleningen in de regio (zoals bijvoorbeeld

'tafeltje-dek-je') op te vangerl, met a1s gevolg dat bij hen het probleen

van 'meer gezinnen in minder tiid' niet zo speelt.

Maatregelen om net naoe l-ret contact tussen de instelling en de zieke te

verbeteren, kunnen worden opgevat als maatregelen voor verlaging van de

hervattingsdrempel, dat wil zeggen voorkomen dat men langer verzltimt

dan feitelijk nodig is. Door twee instellingen wordt naar vot'en gebracht

dat men duidelijk regels over dit contact heeft opgesteld en in dit
verband moet worden opgemerkt dat dit in twee andere instellingen in
feite a1 langer de algemene gedragsregel van de leidinggevenden bliikt
te zijn. ("Er. is extra aandacht besteed aa:r het vakel opzoeken vatr de

zieke door de leiddinggevende en de zieke wordt altijd uitgenodigd om

de groepsbijeenkomsten bij te wouen", "irr de derde week krijgt men een

bloemetje uit de personeelspot", "in een rayon wordt nu uitgetest of

het zinvol is dat ook de hoofdleÍdster regelmatig contact onderhoudt

met de zieken" ) .

Tensl-otte hebben twee instellingen maatregelen genomeu ont de verzuim-

drempel te verhogen, dat wil zeggen voorkouen dat mel-I zích niet te

gemakkelijk ziek meldt. In het ene geval is er mede op initiatief van

het desbetreffende rayonkantoor van de BVG een intensieve cor:trole

ingesteld, dat w1l zeggen gedurende een half jaar "iedere dag" controle.
Een en ander heeft echter niet geleid tot een daling- van het verzuitn et-t

slechts in één geval bleek sprake van urisbruik ("In feite zijn toen

alle vooroordelen ontkracht dat het verzuim voot'namelijk aan misbruik

te wijten leas en ook het vlotter controleren bleek geen andere resultaten

op te leveren" ) . Bij de andere instelling worden sinds kort door de

hoofdleidster individuele gesprekken gevoerd met frequent verzuintels oul

de mogelijke achterliggende problemen 'besppeekbaag te makep'.
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2.4 Gewenste uaatregefen

Mede op grond van de ervaringen rnet. reeds genomen initiatieven ont het

ziekteverzuirn te beïnvloeden, rryorden door het management de volgende

maatregelen het meest ge\,venst geacht (of geadvj-seerd) on met name het

grote aantal langdurige ziektegevalLen onder uitvoerenden in de gezins-

verzorging terug te dringen. ook i-n dit geval betreffen het vooral

suggesties om de belastbaarheid van de uitvoerenden te verhogen (met

nane via interne deskundigheidsbevordering), op de tweede plaats gevolgd

door suggesties voor verlaging van de hervattingsdrempel (met name via
een frequenter er-r blijvend contact tussen ir-rstelling en zieke), en op

de derde plaats suggestÍes om de fysieke werklast van de uitvoerenden

te verminderen. DaarnaasE wordt door een aantal instellingen nadrukkelijk
geadviseerd om vooral een betere, gedetailleerde registratie van het

verzuim op te zetten om inzicht te krijgen in de redenen van verzuirn en

de mogelijke probleemgroepen binnen de instelling ( "want pas dan kun je
hiervoor een beleid voeren" ) .

a. Suggesties met betrekking tot de belastbaarheid
Bij zes van de acht Ínstellingen wordt door het management vooral gewezen

op het belang van optimaliserlng van de deskundigheidsbevordering voor

àlle uitvoerenden, met de toevoeging dat ergonomisehe cursussen niet
alleen eenmalig verplicht behoren te zijn maar ook regelmaLig herhaald

moeten worden. ("We hebben de tilcurslrs l-rll niet herhaald, maar het had

wel moeten gebeuren. Dat lijkt dwingend, nlaar het is echt nodig want

een verkeerde tilhouding sluipt er zo weer in" ) . Bij optintalisering van

de deskundigheidsbevordering wordt echter niet alleen aan Eilcursussen
gedacht. ("Ook cursussen over bijvoorbeeld dementerende bejaarden,

kankerpatiënten, psychiatrische patiënten. Om uitvoerenden beter voor

te bereiden op wat hen te wachten staatr waarmee ze geconfronteerd

kunnen worden", "groepswerkbesprekingen als aanvulling op de individuele
werkbespreking om de werkmotivat,ie te versterken/te trachten helpsters
weerbaarder te maken, zich assertiever op te stef Ien" , "lneel' intertre
opleidingen en toegesneden op wat men zelf vraagt; dus opleiding'op
maat"'). Door éen instelling wordt in dit verband opgernerkt dat zaken

zoals bijvoorbeeld groepswerkbesprekingen en individuele werkbesprekingen
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als 'bijzonder verlof ' wolden geregistleeld, terwiji- l'ret in flej-te erkend

zou moeten worden als eeu esselltieel orrderdeel van het werk.

Tens f otte wor.dt door twee instellingen ltog de suggestie llaal- voretl

gebracht oul de uitvoerenden wat uleer verautwoordelijkheden te geven,

bijvoor.beeld bij de planning ("niet, alleeu krj-jgt tueu dan ueer inzicht
in het geheel maar ook meer binding rnèt het geheel" ) , en door één instel-
ling wordt noguaals benadrukt onr bij de sollicitatiegesprekken vooral

duidelijk te zijn over de inhoud van de functie ("aau de hand van eelt

functieomschrijvir-rg die wat specifieker is voor het type hrllpverlenitrg
hraarvoor men wordt ingezet om verkeerde verwachtingen hierover te voor-

komen" ) .

b. Suggesties met betrekking tot de hervattingsdrempel

Bij vrijwel alle acht instellingen wordt door- het managernent gewezen op

het belang van regelmatig contact tussen de instelling en de zieke,

hi.erover eenduidige richtlijnen op te stellen en er al-s inst,elling ook

goed op toe te zien dat deze regels in de praktijk worden aangehouden.

("Persoonlijk contact is belangrijk, want het laat blijken dat men

geïnteresseerd in je is", "de bezoekfrequentie goed aanhouden, niet
laten verslappen", "dergelijke maatregelen ook evalueren en nagaan of
het nog steeds goed loopt, niet is verwaterd"). Door twee instellingen
wordt daarbij geadviseerd om ook de PZ-functionaris in het contact met

de zieke te betrekken ( "die kan namelijk achter-halen of er een probleem

van de instelling bij speelt, bijvoorbeeld een spanningsveld tussen de

uitvoerende en de leidinggevende" ) .

Tenslotte zi.jn vier instellingen van mening dat ook een bedriifsarts of
de controle-arts in dit verband een rol, zouden kunnen spelen. Twee

instellingen verwachten vooral llut van het inschakel-en van een BGD ( "het
wordt dan wat professioneler, mensen die nu uit de boot vallen kan je
dan beter opvangentt, "ze kunnen zowel voor de mensen een steun in de

rug zijn, a1s ook ons aIs instelling attenderen op/advi.seren bi-j bepaalde

zaken"). Twee andere instellingen wijzen daarentegen vool'al op de rof
van de controle-arts ("je vraagt je af in hoeverre ze wat dwingender

zouden mogen zijn qua hulp of qua doorverwijzingen. Nu hebben we wel eens

de indruk dat mensen onnodig lang wachten om hulp in te schakelen voor

hun genezing", "ze nloeten zich bewust zijn dat hun afspraak voor eetl

volgend bezoek wordt opgevat a1s niet eerder mcgen werken of hoeven te

werken" ) .
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c. Suggesties met betrekking tot de werkbelasting

Naast suggesties oni de belastbaarheid van de uitvoerenden te verl'rogeu

en de hervattingsdr.enpel te verlagen, worden bij vier instellingen door

het management ook nog sllggesEies gedaan on de (hoge) r"erkbeJ-astillg te

verminderen. De wensen/adviezen hebben in dit geval betrekking op as-

pecten rond de planning of op vermindering van de werkdruk in het alge-
meen. Rond de planning worden de volgende adviezen naal'voren gebracht:

"Als instelling r.egels opstellen omtrent het maximaal aarlta1 cliënterr
voor een uitvoerende per week, en regels over de reisafstanden. Bij ons

wordt overschr.ijding van het aantal- kilometers in extra werkuren uit-
gedrukt en je merkt dat deze honorering van de reistijd motiverend

werkt", "uitvoerenden bi j de planning betrekken of op zijn urinst inzicl-tt
geven in de planning; want dat vennijdt ook ongenoegen hierover", "er
zou een objectieve meting moeten komen van de werkfast en werkdruk; op

handelingsnivaeu. Dus inzicht krijgen in wat een uitvoerende feitelijk
aankan en inzicht in de hoeveelheid werk die objectief gezien geëist

kan worden". 0m de wer.kdruk voor de uiLvoerenden meer i.n het algemeen

Ee verminderen, worden door Ewee instellingen nog de volgende leensen

geuit: "een royale toekenning van capaciteit (helpsters). Watrt nu krijg

kunnen geven via een tweede helpster", "geen verdere bezuinigiltg meer

op het personeel waardoor het werk dat er is door steeds minder mensen

moet worden gedaan".

Tenslotte wordt in een vijftal gesprekken nog een opmerking gemaakt

over de salariëring in de gezinsverzorging, wat naar de indruk van het

management we1 degelijk indirect net het verzuim te naken heeft. ( "Staat

in geen verhouding Eeer tot het werk dat er voor noet worden gedaan", "de

functie is zwaarder geworden maar het komt in het salaris niet tot
uitdrukking", "een hogere salariëring geeft een hogere status. Nu wordt

het ook door hen zelf als zeer laag ingeschat: 'het is net iets beter

dan werken in een schoonmaakbedrijf"').
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3 DE MENINGEN VAN DE LEIDINGGE\IENDEN

3.1 Inleiding
Aan de gespr.ekken uet de l-eidinggevenden hebben in totaaL 32 personell

deelgenomen waaronder vier mannen. De betrokken instellingen was ver-zocht

om zeff de gespr.eksgroep samen te stellen aan de hand van r-ichtlijnen
van de onderzoekers. Hier-in was aallgegevell dat bii voorkeur de groep

uit zes à zeven leidinggevenden zou rnoeten bestaan, met eel'I zekere

spreiding naar aantal jaren ervarirrg als leidinggevende, opleidingsacl-t-

tergrond en aantal- werkuren per week. Dit Laatste hield in: bij voorkeur'

de helft met minder dan vijf jaar ervaring en de helft met meer dan

vijf jaar ervaring, de heLft met een HBO-opleiding en de helft met een

MBO-opleiding, de helft in deeltijd r,verkzaanl en de helft met een full-
time dienstverband.
In de praktijk bleek een aantal van zes à zeven leidinggevenden ni.et

haafbaar: In de wat gr.otere instellingen namen meestal vijf personer-t

aan het gesprek deel; in de kleinere instellingen waren voor het gesprek

meestal twee à drie leidinggevenden aanwezig. Wel bleek de verzochte

spreiding vrij goed te zijn aangehouden: Van de totale groep geinter-

viewde leidinggevenden werkt iets ueer dan de helft (55%) meer dan viif
jaar in deze functie; eveneens ruin de helft (62/,) heelt een HBO-op1ei-

ding; en 21'/, werkt 20-24 uur per week, 45/" wetkt 25-34 uur per week en

J4/. is meer dan l4 uur per week werkzaaltl.

Na afloop van ieder gesprek is steeds aan de deelnemers verzocht of zt-j

nog een vragenlijst wilden invu1len voor een aal'Itaf aanrrullende achter-
grondgegevens. Aan de hand hiervan kan de groep geïnterviewde leiding-
gevenden ook nog a1s volgt worden gekarakteriseerd: Ongeveer de helft
(49/,) is ouder dan 40 jaar. Iets meer dan de helft is korter dan vijf
jaar in dienst bfj de betrokken instellir-rg. Circa twee derde heeft in
het verleden een geheel ander benoep r"riEgeoefend variërend van receptio-
niste, verkoopster tot speJ-leidster of leraar. Van de ondervraagde

Ieidinggevenden ís t7% vroeger eerst hefpster of verzorgster geweest in
de gezinsver.zorging; op één na heeft mel) bii de betrokken instelling
echter wel altijd de functie van leidinggevende uitgeoefend. Vrijroel

allen werken binnen de gebruikelijke kantooruren - dat wi1 zeggen tLlssen
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8.00 uur en 18.00 Ltllr - ; ollgeveet' eep kr,"art drie a vier dagen , de

overigel-r werken vi j f dagen in de tveek. Ruiur twee derde geef t leiding
aan 16 à 25 llelpsters/ver.zorgsEels; slechts éer-r l'reelt 10 à 15 tritvoe-

renden onder haar hoede, de overigen geven leiding aan lreer dan 25

uitvoerenden. Vr-i jwel a1len (90%) orgauiseren groepsbespr"ekirtgen nlet

hun uitvoer.enden waaroltder- ruim de he1flt uiininaal een keer per- uaaud.

0p twee na hebben de leidinggevenden nraandelijks ook trog afzonder'1ijk

contact met haar of zijn uitvoerenden: Mondeling gemiddeld eeu keer per'

maand en teleflonisch gerniddeld twee keer per maand. Op de vraag hoe

goed men in het algemeen kan opschieten met de uitvoerenden waaraan lnen

leiding geeft, antwoorden allen'goed' of'zeer goed'. Bijna twee derde

doet zelf geen intake meer; i-n vier van de acht onderzochte inst.ellingen
is nanelijk aI J-angere tijd een centrale intake en in twee instellingen
is dat sinds kort ingesteld. Ruiur een derde vau de geÏnter-viewden legt
per week hooguit twee huisbezoeken af bij cliënten, bijna de helflt
tussen de vier à acht per week en slechts 74i( komt wekelijks bij veel

cliënten (dat wit zeggen bij 10 of neer). In dit verband kan nog worden

opgemerkt dat neer dan de helft ook uitsluitend huisbezoeken bij cliënten
aflegt op verzoek van de uitvoerende of de cliënt. Het aantal cliëntert
dat men gemiddeld genomen onder haar of zijn hoede heeft verschilt per

leidinggevende aanzienlijk: Een kwart heeft een case-load van 7O ol
meer cl-iënten waaronder 7L"/. zells 100 of neer; 21ii heeft tussen de 50 a

60 cliënten, 24/" tussen de 40 à 45 en eveneens 24% tussen de 30 à 35

c1iënten. Tenslotte blijkt door 55"1 van de geïnterviewden de regel te

worden aangehouden dat een uitvoerende op gezeLte tijden van c1iënt

wisselt i 451l laat in principe een uitvoerende haar of zijn eigen cliënten
houden.

0p de vraag hoe tevreden men is over het werken in de gezinsverzorgi-ng

antwoordt ruim de helft ruet'tevreden', 2!7" neL'een beetje tevreden',
17% met 'een beetje ontevreden' of 'ontevreden' en de overigen zíjn
noch tevreden, noch ontevreden.

In gesprekken met de leidinggevenden is steeds eerst de vraag voorgelegd

om de inhoud van hun functie bij de betrokken lnstelling weer te gevel-I,

bijvoorbeeld aan de hand van een beschrijving van een gewone, doorde-

weekse werkdag. Vervolgens is steeds l-ret ziekteverzuim van uitvoerenden
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nader besproken, de activitej"Een die uren zelf ontplooit wallneer eell vall

de uitvoerenden zich zíek rnel-dt, en de maatregelen die rnen het r)eest

gewenst acht onl dit verzniur in positieve zin te beÏnvloeden; mede op

grond van eventuele ervariugetl in het ver'leder-r.

De inhoud van de lunctie en rnet ualue de eveutuele ver-schillen hierir-t

tussen de betr.okken instellingen, wor-dt in hoofdstuk j nader geanalyseerd

wanneer de instellingen uret een relatief laag verzr"tiru onder uitvoerenden

worden vergeleken met de insEellir:gen ulet eetl hoog verzuim. Onderstaand

worden eerst de rneningetl weer-gegevel) varr de totale groep geinterviewde

leidinggevenden over de oorzaken vau het hoge verzuiu onder uitvoerenden

in de gezinsverzorging en de maatregelen die naar hun oordeel hiervoor

zouden moeten worden gellonlen.

3.2 Oorzaken van het verzuitu

Evenals in de gesprekken met het managenlent wordt ook in alle gesprekken

met de leidinggevenden vooral de fysieke werkbelasting van de uitvoe-

renden naar voren gebracht als oorzaak van het hoge verzuim. Met name

de aard van het werk wordt hierbi,j benadrukt als reden waarom zo vaak

verzuim wegens rug- en spierklachten voorkomt: "het werk is voor circa

95% huishoudelijk werk en dat is lysiek zwaar, want juist de zware

klussen zijn voor de helpsterst', "contintt huishoudelijk werk en steeds

stofzuigen en ramen zemen, iS zwaal'". In vrijwel aIle gesprekken wordt

naar voren gebracht dat de eigen thuissituatie dan net de extl'a belas-

tende flactor kan vor.men vanwege de werkzaamheden die ook daarin nog

moeten worden gedaan r-raast die in het huishottden vau de cliënten, ell;/of

de soms problematische situatie die zich thuis kan voordoen, bijvoorbeeld

vanwege een WAO-afkeuring of werkfoosheld van de uan. Sous wordetl iu
één of twee gesprekken daarnaast nog andere aspecten genoemd die op den

duur een te hoge werkbelasting kunnen vornen zoals het veel grotere

aantal cliënten per uitvoerende vanwege een krappere indicering qua

verzorgingsuren ( "soms drie gezinnen op een uriddag en dan kom je in

tijdnood, onder tijdsdruk"), of het te lang blijven doorlopen met name

bij psychische klachten ("ze accepteren het niet zo makkelijk dat ze

ziek zijn, want ziek zijn uroet je in hr-ur ogen kunnen zien"), of het in
de praktijk meer taken verrichten voor een cliënt dan is geÏndiceerd en

feitelijk in die tijd niet haafbaar is ("ze zijn genei-gd neer te doerl

omdat ze het net zo goed willen doen als in hun eigen huisl'touden" ) .
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Door een instelling wordt in di t '",'elbarrd nog eel) gel-ree1 andere katrt

belicht, namelijk een zekele onr,'r'ede utet de rver-kbelastirtg met ger,'olgetr

\roor de werkmotir/atie. In de betrokken instelling zljn sinds kort de

bejaardenverzorging en gezillsverzol'ging - dre voolheetr gescheiden lrarell-

samengevoegd, en men bespeurt een duidelijke onvrede bli utitvoerenden

wanneer zij, tegen hur-r zin, ir-r voor hen geheel auder type cliënLsituaties
moeten worden ingezet.
Evenals in de gesprekken met het uranagement wordt dus ook door de fei-
dinggevenden vooral de werkbelasting naar voren gebracht als oorzaak

van het verzuim onder de uitvoerenden, en in mindere mate gewezen op de

belastbaarheid van hen; dat wi1 zeggen een eveutueel te gerir-rge uitr-us-
ting qua opleiding en vaar-digheden orn de steeds z\,raar-dere cliëntsitLlaties
in de gezinsver.zorging aan te kunnen. Worden dergelijke factoren echter
genoemd; dan befichten de leidinggevenden vaak een ander facet hiervan.

Door het management is narnelijk vooral naar voren gebracht dat een

groot aantal uitvoer.enden heL huidige werk niet uteer aankan ontdat zii
circa 1! jaar geleden onder heel andere welkcondities in de gezinsver'-

zorging zijn begonnen te werken en niet met de nieuwe ontwikkelingen

zijn meegegroeid; door de leidinggevenden vuordt in diE verband voor-al

gewezen op het feit dat ook nu nog veel uit.voerenden in dienst treden

met verkeerde inschattingen/verwaclrtingen over het werk ("ze wi-1len

graag werken, hebben op a1les 'ja' gezegd tijdens de sol-Iicitatie, utaal-

in de praktijk va1t de zwaarte van het rryerk en het solistische kar'akter

hen toch tegen", "in de regio is geen ander werk voor hen; de gezinsver'-

zorging is voor hen in feite een negatieve beroepskeuze. En wanneer ze

dan ook nog geen waardering van hun cliënten kri.jgen ...."). Door twee

instellingen wordt in dit verband ook nog een ander aspect belicht dat

de belastbaarheid nadelig kan beïnvloeden, namelijk wanneer in een

instelling niet wordt gezor.gd voor een vaste begeleiding van de uitvoe-
rende. In beide instelLingen is als gevolg van reorganisaties of lang-

durige uitval van een paar leidi-nggevenden, geen aandacht aan dit pr.rnt

geschonken en men bemerkt hierover een duidelÍjke onvrede bij de uj-tvoe-

r.enden ("men wordt het zat steeds die r,visseling van leidinggevendett").

In dit kader kan tenslotte nog worden opgemerkt dat evenaLs in de ge-

sprekken met het management, door de leidinggevenden zelden wordt ver-

wezen naar het controlesysteem afs oorzaak van het ziekteverzuim. In

twee gevallen wordt door hen l-rooguit gesuggereend dat het alspraak-
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systeem van de coltr-o1e-ar-ts het verzltittt sollls onrlodig kan Verlerlgel]

(,'je hebt toch wel eens de indnrk dat Iuert zich te urakkelijk verschtrilt

achtep de t-rog geplande afspr.aak ureL de couLrol-e-arts als redeu waarotlt

men nog niet is begonneu te werken" ) . Door een andere groep leiding-

gevenden wordt daal.elltegelt l)aal' voren gebl'aCht dat ttteu de indruk heeft

dat men juist eer.der te snef van de controle-arts moet gaan werker-r.

3.3 Gewenste maatregelen

In het vorige hoofdstuk is r.eeds lritvoerig ingegaan op de initiatieven
die er bÍnnen de betrokken instellingen zijn ontplooid om het ziektever-

zuin in gunstige zín Le beïnvloeden, zoal-s een verplichte tilcursus
voor de uitvoerenden, strenger-e richtlijnen bij de selectie van perso-

neel, regels voor bij de planning en regels olntrent de frequentie van

contact tussen de instelling eu de zieke. Aan de leidinggevenden is
gevraagd welke maatregelen zij vooral op dit gebied gewenst achten, ol
op grond van hun eigen ervaringen vooral als advies zouden willen mee-

geven aan andere instellingen. Bii het grote aantal suggesties die op

deze vraag naar voren zijn gebracht, vallen vooral twee zaken op. Aller'-

eerst dat de leidinggevenden vooral het accent leggen op verutiudering

van de werkbelasting van de uitvoerenden (via een zorgvuldiger planning

en duidelijkere afspraken over de inhoud van het werk bij de cliënter-r),

terwijl het management vooral het accent legt op verhoging van de belast-

baarheid van de uitvoerenden (via een verbetering van de deskundigheids-

bevordering en stl.engere norluen bij de selectie van personeel)' Ten

tweede valt op dat de leidinggevenden hun eigen ro1 hierbij zeker niet
verdoezelen. Men beseft wel degelijk dat hun functioneren van invloed
j.s, maar men merkt hier tegelijkertijd bij op dat verbeteringen al}een

nogelijk zijn indien men van de instelling meer ondersteuning krijgt,
en meer ruimte, bij zaken zoals planning, begeleiding val-I de uitvoe-

renden, en dergelijke.

a. Suggesties met betrekking tot de werkbelasting

In alle gesprekken wordt door de leidi.nggevenden naar voren gebracht

dat bij de planning r.eeds veel zaken kunnen worden voorkonen die een te

hoge werkbelasting kunnen opleveren, lranneer bij deze planning namelijk

veel beter wordt gekeken naar de werklast per individu. Veelal op grond

van eigen ervaringen wordt hiervoor geadviseerd a1s instelling een
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maximaal aantal cliëntell pel Lri tvoerende aan te houdert ( "tttaxitttaal ttt,ee

adressen per dag, want drie i.s teveel") en.'of rneer aftvisseling voor een

uitvoerende aan te brengerr qLla type c1iënt (" je rttoet je helpsters be-

schermen en ze niet te veel adlessen geven oudat er eel'I wachtlijst ls",
"om te voorkomen dat helpsters door invafadressen toch nleer adressen

kr.i jgen dan als regel is gesteld, zoll je iets \:art 'uoodhulpen' ntoetell

creëren", "je moet zol'gen dat de lrelpsters wat afwisseling krijger-r; het

arbeidskl j.maat verbetelen. Bi j zware cl-iër-rtsituaties bi jvoorbeeld

's middags eelt wat makkelijker gezin onr bij te kunuen kotttett").

In vier gesprekken wordt nog een tweede mogelijkheid geopperd on iets
aan de werkbelasting te doen, narnelijk door als instelling zotuel intern
a1s extern duidelijker.e richtJ-ijnen op te stellen over welke werkzaant-

heden wel- en welke niet bij een cliënt behoren te worden gedaan en bij-
voorbeeld een contract met de cliërrt hierover op te steLlen. Men sig-
nafeert nu dat, ondanks de folder die nen hierover verstrekt, cliënten
nogal eens extra werkzaamheden van de uitvoerende verlangen, en de

uitvoerende mede daardoor. overbelast raakt. ("De Ínstelling moet duide-

lijk stellen wat men wel ell wat ner-r niet, bij een c1iënt hoeft te doen,

want de uitvoerenden zelf durvetr vaak geen 'nee' te zeggen").

b. Suggesties met betrekking tot de belastbaarheid
Naast meer aandacht voor de werkbelasting, worden in een aantal ge-

sprekken ook nog suggesties gedaan om de belastbaarheid van de uitvoe-
renden te verhogen via het gevell van cul'sussen, strengere selectie-
eisen bij de aanname van personeel en/of een betere ondersteuning van

de uitvoerenden.
In vi- j f van de acht gesprekken wordt geadvj.seerd om de opleidirtg te
verbeteren ("want je urerkt dat gediploueerden ueer aaukulrnett"), waarbij
in drie gesprekken vooral wordt gewezen op een verplichte cursus over

'omgaan met je lijf', die in fleite ook meerdere keren zou moeten wordeu

gegeven ("een cul'sus over bukken, wriugeir, tilIen, etc., en rijden mel

rolstoelen" ) . Door één groep leidinggevenden wordt hierbij benadrukt dat

dergelijke cursussen ook vooral gericht nloeten zijn op de situaties
zoals de uitvoerenden die in de praktijk tegenkomen.

In vier gesprekken worden onder andere nog suggesties gedaan orn als

instelling beter te gaan sef ecteren op het personeel dat aangenonlel-)

wordt ("wanL daarmee kar-r je a1 heel wat voorkontett"), door bijvoorbeeld
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goed te letten op de nrotir,atie van de sollicitallt, eell zh)aalde|e aaustel-

lingskeuring ("want sorus denk je urel eens hoe kan deze zijn aarlgetlotuen"),

of bi j grotete contracten de ilrensen langzaattt hlttr LlIell te Iaten opvoe|el]

zod,aE ook zij zel-f beter. kunen inschatten hoeveel ullr per week feitelijk
voor hen haalbaar is.
Qua ondersteuning/'begeleiding van de uitvoereudeu lvordt door eeu groep

met nadruk gadviseerd our vooral te voorkomen dat bijvoorbeeld bij ziekte

van een leidinggevende de groep uitvoerertden ovel allerlei andere groepell

wordt verdeefd ("geen instabiliteit in de begeleiding, maar een vaste

vervanging" ) . Door een andere groep wordt in dit verband opgenrerkt dat

voor de uitvoerenden ook groepswerkbesprekiltgen een goede ondersteuning

kunnen zijn, maar dat in de praktijk lang niet alle leidinggevenden

h,eten hoe zij dergelijke besprekingen goed moeten leiden. Door hen

wordt daarom geadviseerd om leidinggevenden te trainen in groepswerk eIr

ook in de opleiding voor leidinggevende hieraan meer aandacht te be-

steden.
Door zes groepen wor-dE in dit verband naar- voren gebracht dat l-ret for-
meren van teams van uitvoerenden een oplossing kan zijn on uitvoerer-rden

beter in hun werk te ondersteLulen en indirect ook rnogelijkheden biedt

om hen lvat meer afwisseling in het werk te geven ( "en als groep durven

ze ook duidelijker stelling te neulen bij overvragen van cliënten", "ook

a1s leidinggevende is het makkelijker onl ruet een tean) oln te gaau"). Bii
drie instelllngen heef t ulell r'eeds er-varing opgedaau luet eén of lueer

teans en hoewel het effect op het verzuim nog niet zo duidelijk is,
("wel van invloed op het kort verzuiut, niet. zozeet op lang vel'zuilu") zou

men het ander.e instell-ingen weI willen adviseren omdat metr beuerkt dat

de betrokkenen meer plezier in het werk hebben ( "het verhoogt de wer-k-

motivatie" ) . Hierbij wordt doon hen echter wel de kanttekenirlg geplaatst

dat men als leidinggevende er dan goed op uoet toezien dat uen afs team

niet met Èe veel cliënten wordt belast en met name dat binnen het team

bepaalde personen niet wor.den overbelast ( "naue1iik degenen die nooit

'nee' durven te zeggen").

c. Suggesties met betrekking tot de verzuimdrempel en hervattingsdrempel

In vier gesprekken worden naast suggesties ou de rryerkbelasting te ver-

lagen en de belastbaarheid t,e verl-rogen, tevens nog adviezen gegeven die

betrekking hebben op de ziekmeldingsprocedure, het contact tussell de
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instelling en de zieke en rnet uÉltne tllssen de leidlrrgge','etrde en de zieke,

en de contacten tussen de instelling er-r de cotltrole-arts.
Bij twee instellinger-r (uret een laag verzuiur) woldt bijvoor-beel-d als een

belangrijk punt gezien dat bij hen a1s officiële regel geldt dat de

zieke zich niet afleen uroet afnrelden bij de eigen leidinggevende, rnaar

ook bij de (eerste) cliënt..
Door twee groepen leidinggevenden wordt in dit verband gewezen op het

belang van een regeluatig pel'soor)lijk contact rnet de zieke ("ni-et alleeu
j.nformeren wanneer ze lreel' kunnen beginnen, naar ook ècirt,e beJ-angstelling
tonen naar hoe het met ze gaat", "eer-lijk zijn met, je ui-tvoerende; ook

bepraten wanneer je ze van 'smoesjes' verdenkt" ) . En in twee gesprekken

wordt naar voren gebracht dat er thans geen contact is tussen de con-

troLe-arts en de leidirrggevende, maar dat dit in fei-te wel betel zou

zijn. In het ene geval omdat men de indrrrk heeft dat het met narne bij
psychische klachten soms lang duurt voordat men aandringt op behande-

ling; daarentegen in het andere geval oudat nen vindt dat de mensen

soms te snel weer aan het werk worden gestuurd, doordat de controle-
arts niet voldoende beseft wat l"Iet h,erk pl'ecies inhoudt,.

Tensfotte wordt evenals door het uanagenent, door een groot aantal
leidinggevenden gelrezen op de zeer lage salariëring, waardoor het voor

hen niet onbegrijpelijk is dat de werkmotivatie onder de uitvoerenden

vaak niet hoog is ( "een minimumloon", "een beter salaris drukt ook een

soorL waardering uit voor het werk dat ze doen; dit salaris werkt demo-

t,iverend" ) . In dit verband wordt door een leidinggevende gesuggereerd om

ook het beroepsbeeld over de gezinsverzorging naar buiten toe te vet'-

beteren ("want er is nu Ee weinig waardering voor waL ze doen; ze worden

als werksters gezi.en" ) .



4 pp MENINGEN VAN DE UITVOERENDEN EN ONDERNEMINGSRAADLEDEN

4. r rnleiding
Bij zes van de acht bezochte instellingen heeft naast een gesprek met

het managemeng, een groep leidinggevenden en een groep uitvoerenden,

ook nog een gesprek plaatsgevonden met de ondernemingsraad. BÍi twee

Ínstellingen is dit niet mogelijk geweest omdat er geen ondernemingsraad

meer !uas, of omdat deze pas kort daarvoor was ingesteld en nen het zelf
nog niet wenselijk achtte om reeds een mening hierover naar voren te
brengen.

Aan de gesprekken met de zes ondernemingsraden hebben in totaal 24

personen deelgenomen. De ondernemingsraden hadden hiervoor zelf hun

afvaardiging sqmengesteld. In vijf van de zes gesprekken is de voorzitter
van de betrokken 0R één van de gesprekspartners geweest; in één gesprek

was de voorzitter vertegenwoordigd via de eerste en tweede secretaris.
Vrijwel a1le geïnterviewde OR-1eden (20 van de 24) ziin als uitvoerende

bij de betrokken instelling werkzaa.m. 0n deze reden worden in dit hoofd-

stuk de gegevens uit de gesprekken met de OR-leden en de gegevens uit
de gesprekken met de uitvoerenden geza.nenlijk weergegeven.

Aan de gesprekken met de uitvoerenden hebben in totaal 46 personen

deelgenonen, waaronder één man. De betrokken instellingen was verzocht

on zeff de gespreksgroep saoen te stellen aaÍr de hand van richtlijnen
van de onderzoekers. Hierin was aangegeven dat bij voorkeur de groep

uit zes à zeven uitvoerenden zou moeten bestaan dÍe onder verschillende

Ieidinggevenden ressorteren. Tevens was verzocht om ook een zekere

spreiding aan te brengen naar functie, aantal werkuren per week en

leeftijd; dat wil zeggen bij voorkeur zou de helft als helpster werkzaam

moeten zijn en de helft als verzorgster, de helft ninder dan 16 uur per

week in dienst Doeten zijn en de helft meer dan 16 uur, en de helft
jonger aan 40 jaar en de helft ouder.

In de praktijk bleek het verzochte aantal gesprekspartners vrij goed

haalbaar: Vrijwel altijd hebben vijf à zeven uitvoerenden aan het gesprek

deelgenomen. Ook de verzochte spreiding bleek vrij goed te zijn aange-
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houden: Hooguit eén à th,ee personen werken onder dezelfde leidinggevende,

vrijwel de helft is a1s helpster werkzaam waarvan het merendeel ongedi-

plomeerd, 42/, werkt ninder dan 16 uur per week, en iets meer dan de helft
$3ï,) is ouder dan 40 jaar.

Na afloop van ieder gesprek is steeds aan de deelnemers verzocht of zij
nog een vragenlijst wilden invullen voor een aarrtal aanvullende achter-

grondgegevens. Aan de hand hiervan kan de groep geïnterviewde uitvoe-

renden ook nog als volgt worden gekarakteriseerd: Circa driekwart is
gehuwd of woont saluen, 40'l Van de geinterviewden heeft thuiswonende

kinderen. Ruin de helft (55'l) werkt a1 10 iaar of langer in de gezins-

verzorging. Eveneens ruim de helft is aI 10 jaar of langer in dienst

bij de betrokken instelling, ruim een kwart (27/,) is er korter dan vijf
jaar geleden in dienst getreden. Ruim de helft (56'l) is daarvoor eerst

buiten de gezinsverzorgíg werkzaan geh,eest, waaronder bijna een derde

in de verplegÍng of bejaardenverzorging en circa een kwart in een geheel

andere branche a]s bijvoorbeeld verkoopster, naaister of onderwijzeres.

Vrijwel a1le geinterviewden werken uitsluitend binnen de gebruikelijke

kantooruren (dat wil zeggen tussen 8.00 en 18.00 uur); bijna twee derde

(64%) werkt vijf dagen per week, 3U werkt drie of vier dagen per week

en Lr^ree personen werken twee dagen per week. Slechts 3 van de 46 uitvoe-

renden $raarmee is gesproken, hebben per week één werkadres, 332 heeft

twee vaste werkadressen per week, 291 heeft drie adressen en 2O'l heefL

vier vaste werkadressen per week. De overigen (91) hebben per week neer

adressen te bezoeken. Vier op de tien hebben de week voorafgaand aan

het interview ook nog troeten invallen voor een collega; voor de neesten

betekende dit nog één extra werkadres naast de eigen vaste werkadressen.

Slechts 2O'/ vEin de geïnterviewden heeft bii de betrokken instelling
steeds EeU dezelfde leidinggevende te maken gehad; de overigen hebben

ook ervaringen met andere leidinggevenden van de instelling. 0p de

vraag hoe vaak Ben per lnaand persoonlijk contact heeft met de eigen

leidinggevende, antwoordt slechts 181 met 'geen één keer'; 76/, heeft

daarentegen minstens één à twee keer per maand mondeling contact met

haar of zijn leidinggevende. Circa driekwart (76/,) geeft aan dat men

daarnaast ook nog groepsbesprekingen heeft,; de meesten één keer per

naand. Verder blijkt ruin twee derde van de geÏnterviewden ninstens één
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à twee keer per naand buiten de groepswerkbesprekingen ook nog contact

te hebben met één van de collega's. Tenslotte geven vrijwel allen aan

dat men goed tot zeer goed kan opschieten met de eigen leidinggevende

en circa driekwart brengt naar voren dat men (zeer) tevreden is over

het werken in de gezinsverzorging; slechts vier personen stellen hierover

eerder ontevreden te zijn.

In de gesprekken met de 0R en met de uitvoerenden is eerst steeds in-
gegaan op hun functioneren binnen deze instelling in de dagelijkse
praktijk. Vervolgens is steeds het ziekteverzuim aan de orde gesteld'

de factoren die daaraan in hun ogen debet zijn, en de maatregelen die

naar hun oordeel zouden moeten worden genomen om deze oorzaken weg te

nemen. Onderstaand worden hun meningen en hrensen otrtrent het ziektever-

zuim onder uitvoerenden in de gezinsverzorging $reergegeven.

4.2 0orzaken van het verzuim

Evenals door het nanAgenent en de leidinggevenden' maar met nog neer

nuances toegelicht, wordt door de uitvoerenden en oR-leden vooral de

huidige werkbelasting van de uitvoerenden naar voren gebracht als reden

h,aaroru zovelen van hen op den duur voor een korte of langere periode

uitvallen. Grofweg kan hierin onderscheid worden genaakt naar een fysieke

(over)belasting door de aard van het werk en de frequentie van deze

werkzaanheden, en een rneer psychische (over)belasting vanwege de tijds-
druk waaronder het werk moet worden gedaan.

Ter illustratie van het eerste: In vrijwel alle gesprekken wordt bena-

drukt dat niet alleen de aard van het werk fysiek belastend is ( "vee1

zwaac huishoudelijk werk waarvoor je ook vaak slecht of gebrekkig mate-

riaal tot je beschikking hebt"), maar ook het feit dat per c1iënt steeds

minder uren worden toegewezen h,aardoor nen meerdere cIiënten op een dag

heeft waarbij steeds dat(zelfde) zware huishoudelijk werk noet worden

gedaan ( "je bent bekaf waÍlneer je weer thuis bent", "keukens en ramen

komen je neus uit'r). Over degenen die hele dagen werken wordt in dit
verband opgemerkt dat nen, wanneer men zich niet zo goed voelt, wel

gedwongen is om zich dan ziek te melden waÍtt "een ochtendje kom je wel

door, naar een hele dag hou ie dan niet vol".
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Maar los van het hele of halve dagen werken wordt in vrijwel a1le ge-

sprekken naar voren gebracht dat het vele huishoudelijke werk dat bij
de cl-iënten moet worden gedaan met daarnaast nog de werkzaanheden in
het eigen huishouden, de overbelasting voor hen kan vormen ("thuis heb

je ook nog je eigen huishouden en daardoor heb je helemaal geen tiid
meer voor ontspanning, terwijl je dat wel nodig hebt").
Tevens wordt in vrijwel ieder gesprek opgenerkÈ dat het vele huishoude-

lijke werk bij een cliënt ook veroorzaakt wordt doordat of de cliënten
nogal eens extra werkzaanheden verlangen die men zelden durft te weigeren

("ze proberen je altijd overdreven te laten poetsen en je moet dan we1

heel sterk in je schoenen staan om dat af te wijzen", "de c1iënt denkt

dat je alleen bij hen werkt en probeert je van a11es en nog v',at 'even'
te laten doen. Weiger je het, dan krijg je of een schuldgevoel of ru-
zie"), of doordat de uitvoerenden zelf neer doen dan feitelijk nodig is
("ook aI zijn er weinig uren voor, je wilt het toch netjes achterlaten").
Met betrekkj.ng toE het zogenaande overvragen van de cliënt wordt in een

aantal gesprekken nog toegevoegd dat dit vaak speelt wanneer nen voor

een arrdere collega moet invallen; "omdat je dan min of neer wordt uit-
gespeeld tegenover haar doordat ze zeggen dat zi.5 die werkzaanheden wè1

doet", of "omdag ze dan eisen dat je ook à11es doeE terwiil je in feite
alleen maar komt ost de meest noodzakeliike dingen op te vangen". Bii
vier instellingen wordt daarnaast nog als probleem van het invallen
naar voren gebracht dat het voor de betrokken uitvoerende lreer een

extra werkadres betekent bij het vaak aI maximale aantal vaste adressen

dat men per week heeft.
Bij twee (plattelands)instellingen wordt tenslotte nog a1s fysiek be-

Iastend genoend dat de afstanden tussen de cliënten vaak groot zíin
waardoor er naast de toch aI zware fysieke werkzaarnheden bij de cliënten,
per dag ook nog heel wat kiloneters noet worden afgefietst.
Meer betrekking hebbend op de psychÍsche belasting van het werk wordt

in vrijwel a1le gesprekken naar voren gebracht dat door het toewijzen

van steeds ninder uren per cliënt de werkdruk c.q. tiidsdruk enorn is
toegenonen ("het werk is hetzelfde gebleven, maar je hebt er nu minder

tijd voor", "j€ hebt in feite geen tiid meer om met je cliënt even

rustig te praten, I[aar je wilt dat toch blijven doen, want ook die hulp
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hebben ze nodig", "het is nu hulp op maat, maar wel een heel kl-ein

naatje" ) .
In een aantal gesprekken wordt daarnaast nog gelrezen op het feit dat de

zogenaamde lichtere cliëntsituaties bij de alpha-hulpverlening zijn
ondergebracht waardoor voor de gezinsverzorging voornalueliik de zware,

moeilijke c1iënten zijn overgebleven en een afwisseling van lichte en

zware cliënten in feite voor de uitvoerenden níet meer mogelijk is
("dus je hebt ook geen ontspannende cliënten neer waarbij je 'even op

verhaal kunt komen"').

Veelal in tweede instantie zijn in de gesprekken nog een groot aantal

mogelijke achtergronden van het verzuin naar voren gebracht die tneer

betrekking hebben op de belastbaarheid van de uitvoerenden; dat wil
zeggen de mate waarin men zich in staat voelt, kan ongaan met de cliënt-
situaties.
Zo wordt bij vier instellingen gewezen op het solitaire karakter van

het werk waardoor een uitvoerende bij een noeilijke situatie niet even

de hulp van bijvoorbeeld een collega kan inroepen ("het zijn vaak ztare,

moeilijke cliënten waar je dan alleen voor staat", "ook de geheimhouding

is belastend; je mag er niet over praten, maar juist dàt zou je kunnen

steunen. Maar je mag het niet ter bescherning van het gezin").

Eveneens bij vier instellingen is nog een ander belastend aspect van

juist de zware cliëntsituaties naar voren gebracht, namelijk het feit
dat uitvoerenden zich er - mede door de frequentie van het contact

persoonlijk betrokken bij voelen en er na afloop van het werk noeilijk
afst,and van kunnen nenen, of doordat uitvoerenden - nede door gebrek aan

opleidingsachtergrond - niet goed raad weten met somnige situaties
waarnee zíj worden geconfronteerd ('ik noest bijvoorbeeld een c1iënt

wassen en dat durfde ik niet. Maar dat durf je dan niet te zeggen en

dan knap je af").
Door drie instellingen wordt in dit verband weer op een heel ander

aspect gewezen, namelijk de steun van de leidinggevende voor de uitvoe-
rende ("heb je een gezin waarpee het niet k1ikt, dan knap ie af; tenzij
je leidster tijdig ingrijpt en er met je over praat", "wanneer je bij
mutatie van de leidster steeds bii een andere groep wordt ingedeeld,

dan is dat frustrerend, want je weet dan niet waar ie aan toe bent. De
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ene leidster wil- het namefijk zo, en de ander verlangt weer heel andere

dingen van je" ) .

Bij twee instellingen wijst men ook nog op frustraties die een slechte
sanenwerking met andere hulpverleners bij een cliënt, teweeg kan brengen
("bijvoorbeeld de wijkverpleging, want die laten dan de smerige klussen

voor jou als helpster over en dat frustreert; zeker wanneer je verder
niet in het hulpverleningsplan wordt betrokken" ) .

Door een 0R van een instelling wordt in dit verband nog opgemerkt dat
ook bepaalde achtergrondgegevens van de uitvoerenden ze1f, een ro1

kunnen spelen. Van de betrokken regio is bekend dat de algenene gezond-

heidstoestand van de bevolking slechter is dan gemiddeld, en daarnaast

is er sprake van grote werkloosheid ( "en dat werkt door in je personeels-

bestand" ) .

Door drie instellingen wordt tenslotte nog een factor benadrukt die
meer te naken heeft met een mogelijke oorzaak van een langer verzuim

bij hen dan feÍtelijk noodzakelijk, namelijk het feit dat er bij hen

nauwelijks of geen contact wordt onderhouden met de zieke ("je hoort of
ziet nooit iemand van de instelling. Je hebt het gevoel dat het hen

niet interesseert ra,anneer je weer terugkont" ) . In dit verband moet

echter worden opgenerkt dat niet a11een bij deze drie, tnaar uit de

verhalen blijkt dat in feite ook bij twee à drie andere insÈe11ingen

dit conLact vaak te wensen overlaat en sterk afhankelijk is vEIn de

leidinggevende die men heeft. Het verschil hiertussen is echter dat het

door laatstgenoemden minder explÍciet als mogelijke oorzaak van verzuj.m

naar voren wordt gebracht.

4.3 Gewenste maatregelen

Evenals op de vraag naar de nogelijke oorzaken van het ziekteverzuim

komt ook op de vraag naar de oplossingen hiervoor, een stortvloed aan

wensen of adviezen waardoor het werk voor de uÍtvoerenden bij de be-

trokken instellingen, minder belastend en veel plezieriger zou kunnen

worden. In dit verband valt op dat in feite a1le gernterviewde onder-

nemingsraden hiervoor Ín het verl"eden ook aI initiatieven hebben ont-
plooid en zelden naar voren brengen dat hieraan binnen de instelling
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geen aandacht is besteed. Desalniettemin worden er ook door hen een

groot aantal suggesties gedaan hoe de in de vorige paragraaf weergegeven

knelpunten in feite zouden noeten worden aangepakt.

a. Suggestíes met betrekking tot de belastbaarheid
Bij aIle instellingen wordt gelr,ezen op het belang van een goede onder-

steuning van de uitvoerende in haar werk; met naee door een leiding-
gevende, maar ook door de instelling aIs geheel en door collega's.
Met het oog op de ro1 van de Ieidinggevende wordt benadrukt dat het voor

een uitvoerende vooral belangrijk is dat zLi te maken heeft met één

vaste leidinggevende ( "want het is een soort vertrouwenspersoon voor

je") en dat een instelling bij bijvoorbeeld langdurige uitval van de

leidinggevende voor een vaste vervanging zorgt ("niet steeds verschil-
lende leidsters, want dat is verwarrend, darr weet je niet waar je aan

toe bent", "een vaste leidster kent ook de gezinnen waar je bent" ) .

Daarnaast wordt in vrijwel a1le gesprekken benadrukt dat ondersteuning

van de leidinggevende voor een uitvoerende vooraf betekent dat de lei-
dinggevende voldoende tijd uittrekt - Baar hiervoor ook van de instelU-ng

ruimte krijgt - voor indivÍdue1e en groepswerkbesprekingen ("vaker

individuele werkbesprekingen op vaste tijden", "zelfs aI heb je een

afspraak, dan nog nerk je steeds dat ze op haar stoel zíi9 te wippen:

die jacht van ze, daar krijg je wat van", "... èn ze moeten je signalen

goed opvangen, want wanneer ie aangeeft dat het je teveel wordt dan

noet er aandacht aan worden besteed"). Wat betreft de begeleiding door

de leidinggevende wordt daarnaast nog geh,ezen op het belang van een

goede informatieoverdracht over een cliënt ('óÓk bii invallen, want

vaak moet je het maar zelf uitzoeken ondat 'ze' geen Eiid heeft gehad

otr even een en ander uit te leggen") en door twee instellingen wordt

nog geÍrezen op het feit dat de leidinggevende ook bij de introductie
vaÍt een uitvoerende bij een cliënt, ondersteuning zou noeten bieden

("want cliënten beseffen vaak niet dat een uitvoerende ook een man of
een buitenlaldse kan zijn, en kunnen daar sons heel piinlijk voor de

betrokkene op reageren", "j€ noet er eigenlijk eerst samen Bet de leid-
ster naar toe, want dan kennen ze je en er kan dan ook niet gesjoemeld

worden Bet de werkzaamheden die ie er gaat verrichten").
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In een groot aantal gesprekken wordt ook het belang van ondersteuning

door de instelling aIs geheel aangestipt. Met nane om het in de praktijk
gebleken'overvragen'van de cliënt tegen te gaan ("de instelling moet

een duidelijk belej.d voeren over haar hulpverlening. Wat bied je voor

werkzaanheden aan (en welke zeker niet), welke eisen stel je daaraan en

welke omstandigheden sta je niet toe on ie uitvoerenden in te laten
werken", "paal en perk stellen aan overdreven poetseisen", "eisen stellen
aarr het materiaal waarmee moet worden gewerkt en bijvoorbeeld een uit-
Ieendepot instellen van goed materiaal"). In een aantal gesprekken

wordt er daarnaast nog op gewezen dat het belangrijk is dat de instelling
er ook op toeziet dat bijvoorbeeld groepswerkbesprekingen daadwerkelijk

worden gehouden, wisseling varl cliënten inderdaad plaatsvÍndt, en derge-

1ijke. Kortom, dat de instelling nagaat of de regels die men hierover

heeft opgesteld in de praktijk ook worden nageleefd. Bii één instelling
wordt hierover opgemerkt dat de leidinggevenden hierop in feite ook

beoordeeld zouden moeten worden. Tenslotte wordt bij een instelLing nog

naar voren gebracht dat niet alleen de reistijden en werkbesprekingen

als werktijd noeten worden gehonoreerd, naar ook de lneer representatieve

verplichtingen van een uitvoerende, zoals bijvoorbeeld condoleance-

bezoek bij de fanilie van een overleden cIiënt of ziekenhuisbezoek bij
een opgenomen cliënt ( "want ook dat hoort er fatsoenshalve bij en ie
doet het in feite ook na.nens de instellÍng. Het hoort bij ie werk en is
dus in feite werktijd", "het drukt ook waardering van de instelling uit
voor het werk dat je doet").
Naast ondersteuning in het werk van de uitvoerende door de leidinggevende

en door de instelling als geheel, wordt in vrijwel aIle gesprekken nog

op het belang gewezen van ondersteuning door collega's; met name via
groepsh,erkbesprekingen. Degenen die hiermee ervaring hebben zijn hierover

in het algeneen erg enthousiast ("je kan onderling je ervaringen uitwis-
selen en dat werkt verhelderend", "je merkt dat in een groep de 'stillen'
nakkelijker ontdooien dan in een indiviudeel contact met de leidster").
Bij vier instellingen wordt, op grond van eigen ervaringen of ervaringen

van collega's binnen de instelling, naar voren gebracht dat het vormen

van tea.ms van uitvoerenden in dit opzicht ook een goede oplossing kart

zijn, alhoewel hieraan wel een aantal halcen en ogen/randvoorwaarden

vastzitten: "Het vergt extra overleg (één keer per week teanoverleg) en

40



dat moet bijvoorbeeld 's ochtends in werktijd plaatsvinden, want plan

je het 's middags, dan 1eg je een onterechte cLaim op degenen die alleen

de ochtenden werken. DaarnaasE betekent extra overleg minder uren voor

het uitvoerende, hulpgerichte hrerk". "In de teams zitten gezinsverzotg'

sters en bejaardenverzorgsters. Maar die moeten we1 scholing krijgen in
elkaars werkterreinen, want anders is het voor hen veel te belastend om

in zo'n cliëntsituatie te worden geplaatst".

Onder 'verhoging van de belastbaarheid van de uj.tvoerenden' kunnen ook

suggesties worden gerekend die betrekking hebben op de scholing voor

hen. Bij vier instellingen worden dergelijke suggesties net name door

de QR-leden naar voren gebracht, waarbij vooral een pleidooi wordt

gehouden voor praktische, interne scholingsmogelijkheden ( "niet eenmalig,

maar bijvoorbeeld ieder jaar een tilcursus geven; en aangepast aan de

praktijk, dus niet bijvoorbeeld oefenen met een groene-kruis bed", "ie
m6et je uitvoerenden leren dat ze niet a1les moeten accepteren, ze

weerbaarder Eaken", "een stageperiode inbouwen zodat iemand die net in
dienst is een tijdje kan meelopen met een ervaren helpster" ) .

Tenslotte wordt door een 0R nog opgemerkt dat ook het creëren van kinder-

opvang een verbetering in dit opzicht kan betekenen ( "want in deze

branche met zoveel werkende huisvrouwen is het toch vreend dat daar nog

helemaal geen oog voor is?").

b. SuggestÍes Eet betrekking tot de werkbelastlng

Naast pleidooien voor met nane meer ondersteuning in het werk, worden

in alle gesprekken nog een groot aantal suggesties naar voren gebracht

op welke wijze de werkbelasting voor hen als uitvoerenden zou kunnen

verninderen. Ook in dit geval wordt vooral de ro1 van de leidinggevende

benadrukt, met na.me bij de planning.

Door veel uitvoerenden wordt na:nelijk geh,ezen op de persoonlijke aan-

dacht die hierbij van de leidinggevende zou moeten zijn voor de indivi-
duele werklast en de toewijzing van de cliënten ("het doet ie goed

h,€urneer je merkt dat er rekening met je wordt gehouden bij de planning,

bijvoorbeeld qua reisafstanden tussen de cliënten of doordat je na een

zh,are c1iënt 's ochtends een wat lichtere cliënt voor de middag krijgt
toegehrezen. Het is niet zozeet het ontzien, naar het feit dat er rekening
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met je wordt gehouden", "er moet meer Oog zijn voor waar men met naBe

geschikt voor is qua opleiding, qua levenservaring of in fysiek opzicht.
puur huishoudelijk werk is door jongeren bijvoorbeeld makkelijker te

doen" ) .

In vrijwel gelijke nate wordt in de gesprekken ook gepleit voor een

ruimere uren-indicering per c1iënt ( "om ook eens tiid te hebben on

rustig te luisteren naar je cliënt" ) .

Bij een aantal instellingen worden nog suggesties gedaan voor richt-
lijnen over het maxinale aantal adressen per week voor een uitvoerende

("één gezin per dag h,anneer je full-tine werkt, want anders is het echt

te zhraar", "een paar keer per week een dagdeel bij een cliënt. Dan kan

je het werk bij die cliënt beter verdelen over die week, want anders

prop je a}les in één dagdeel", "twee gezinnen op een ochtend is absurd"),

en/of suggesties om de extra belasting door inval-adressen te voorkomen

("het ziekengeld gebruiken oE een soorL invallerspool te creëren die

ook bij bijvoorbeeld de acute hulpverlening kunnen worden ingezeÈ"),

en/of suggesties om de vooral psychische belasting van zware cliëntsitua-
ties te verninderen ("vaker laten wisselen, biivoorbeeld iedere naand

neent een ander het over", "twee uitvoerenden inzetten bii moeilijke

gevallen; een soort duo-hulp. Niet alIeen ondat je elkaar dan kunt

steunen, maar ook elkaar kunt ontlasten bij vrije dagen. Je voelt je

dan nanelijk niet zo schuldig oB vrij te nemen' want bii moeilijke

situaties is de afhankelijkheidsband erg sterkr') '

Tenslotte wordt bii twee instellingen nog opgemerkt dat ook de hulp-

indicatie bij de cliënten vaker door de instelling geëvalueerd moet

worden ("want bijvoorbeeld bii dementerende cIiënten kan de situatie
sons heel snel achteruit gaan en moet de hulp tijdig worden aangepast'

In feite moet de uitvoerende dat aangevenr maar ze moet er dan wel in

geschoold zijn om die verslechtering ook te kunnen signaleren") '

c. §uggestÍes uet betrekkÍng tot de hervattÍngsdrenpel en verzuimdrenpel

Meer met het oog op de zieken wordt bij vier instellingen expliciet nog

naar voren gebracht dat het contact blijven houden met de betrokkene'

in dat geval belangrijk is ("warrt belangstelling van vooral de leidster

doet wonderen", "voor ie betrokkenheid met de instelling is het be-

langrijk om contact te hebben met je collega's; zeker h'anneer je ziek
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bent" ) . Overigens moet in dit verband worden opgemerkt dat bii twee

andere instellingen dit contact aI normaal aanwezig is en nogelijk om

deze reden door de betrokken uitvoerenden niet meer als suggestie voor

andere instellingen is genoemd.

Tensfotte worden bij één instelling nog kanttekeningen geplaatst bii
het controlesysteem; echter enerzijds dat moet worden voorkomen dat men

makkelijk kan wegblijven, anderzijds dat de controfe-arts eigenlijk een

vrouw zou noeten zijn ("want die voelt beter aan wat er is, en heeft
neer begrip voor je als werkende huisvrouw"). Door een 0R van een andere

instelling wordt in dit verband daarentegen opgemerkt dat niet het

controlesysteem maar juist de flexibele arbeidscontracten fraudegevoelig

kunnen zijn ( "want werk je het maximale aantal uren van je contract in
een week waarin ook een feestdag va1t, dan word je voor die feestdag

voor het mlninale aantal uren van je contract betaald. Meld je je echter

tevoren zíek, dan wordt die feestdag tenminste voor het geniddelde

aantal uren berekend" ) . Niet alleen om deze reden maar vooral ondat

flexibele contracten voor de uitvoerenden feitelijk nadelig zijn vanwege

het voortdurend beschikbaar noeten zijn en daardoor nooit echt zeker

zijn van vrije tijd, wordt door hen naar voren gebracht dat dergelijke
contracten in feite nieL meer zouden noeten worden opgesteld.

Tenslotte wordt evenals door het managenent en door de leidinggevenden

ook in vrijwel alle gesprekken net de uitvoerenden en 0R-leden opgemerkt

dat het salaris van de uitvoerenden niet bepaald stimulerend is voor de

motivatie ( "het staat in geen enkele verhouding met het werk dat je
doet", "een beter salaris werkt toch door, want het geeft het gevoel

dat je echt gewaardeerd h,ordt").
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5 DE ERVARINGEN VAN LANGDURIG ZIEKEN

5.t Inleiding
Voor dit deel van het onderzoek zijn een aantal langdurig zieken werkzaam

a1s uitvoerende in de gezinsverzorging, benaderd met de vraag of zii
mee wilden werken aan een individueel gesprek. Het doel hj.ervan is na

te gaan hoe bij langdurige ziekte het contact tussen de instelling en

de uitvoerende verloopt, wat er wordt ondernomen on werkhervatting te

bevorderen, hoe men de controfe door de huisarts-verzekeringsgeneeskun-

dige (rI.) heeft ervaren, etc. Korton, het is de bedoeling meer inzicht
te krijgen in het verloop van begeleiding en controle bij langdurige

ziekte.
In totaaf hebben achttien langdurig zieken, afkomstig uit zeven instel-
lingen hun medewerking verleend aan dit deel van het onderzoek. De

groep ondervraagde uitvoerenden kan aan de hand van een aantal variabelen
a1s volgt worden gekarakteriseerd:

Functie: vijf van de achttien ondervraagden zijn gediplomeerd verzorgster
of hebben de opleiding voor verzorgster bijna afgerond. Dertien vrouh,en

zijn ongediplomeerd; wel heeft één van deze helpsters een diploma voor

ziekenverzorgster en één heeft een gedeelte van de opleiding voor ver-
pleegkundige gevolgd.

Contractonvang: alle 5 verzorgsters zijn tussen de 20 en 36 uur werkzaam;

van de 13 helpsters werken er acht 16 uur of minder en vijf helpsters
werken 20 uur of neer.

Leeftijd: acht ondervraagden zijn jonger dan 40 jaar, deze zijn alle
acht tussen de 21 en 27 jaar oud. De overige tien vrouh,en zijn tussen

ae 40 en 61 jaar oud.

Werkervaring: in totaal hebben e1f vrouwen minder dan 10 jaar ervaring
net het werken in de gezinsverzorging, waarvan vier minder dan 5 iaar.
De overige ondervraagden hebben respectievelijk twaalf (2), dertien
(2), veertien (2) en bijna tr{intig jaar in de gezinsverzorging gewerkt.

Vijf vrouwen uit deze groep met een relatief lang arbeidsverleden zijn
bejaardenhelpster met een klein contract.
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Ziekteduur: ten tijde van het onderzoek hadden ! langdurig zieken het

werk weer geheel of gedeeltelijk hervat of waren van plan dit binnen

een week te doen. De helpster die het snelst het werk heeft hervat

heeft dat na twee naanden gedaan. Ze heeft daarna nog twee maanden voor

501 van de tijd gewerkt, hraarna ze het werk volledig heeft hervat. De

meesge respondenten die het werk weer hebben hervat, hebben dat na vier
à vijf maanden ziekte gedaan. Van degenen die nog ziek thuis zijn, zLjn

er zes die drie à vier maanden ziek zijn, de overige zijn aI langer

ziek (tot ua:<inaaI 6 1-/2 maand). De verdeling van de groep respondenten

over bovenstaande variabelen is redelijk gelijkmatÍg en conforn het

beeld dat zich algemeen voordoet bii de gezinsverzorging.

5.2 De aandoening

Tien ondervraagden hadden last van aandoeningen van de bewegingsorganen,

dat wil zeggen rugklachten, last van gewrichten, spierklaChten, tennis-

arm, e.d. Een aantal vrouwen geeft aan dat de klachten waarschiinliik
te maken hebben net overbelasting door het werk. Veelal zijn de klachten

niet direct ontstaan door het werk, maar er wel door verergerd. Zes van

de tien vrouwen tret aandoeningen van de bewegingsorganen geven aan dat

ze doorgewerkt hebben, terwijl ze aL langere tiid klachten hadden. Soms

heeft nen al jaren pijn maar gaat het werken nog wel (als het een klein
contract betreft), soms heeft men pas enkele maanden last. Doorgaans

meldt men zich pas ziek a1s de aandoenj.ng dusdanige vortren aanneent dat

nen niets meer kan ("'s morgens wilde ik uit bed komen' maar dat kon

niet meer, want aI mijn spieren zaten 'op slot"'). Eén helpster deelt

nee dat ze niet ziek heeft doorgewerkt, ondat ze zich vlak voor een

operatie (die vooraf was vastgesteld) had ziekgemeld. Bii enig navragen

blijkt di.e operatie te zijn uitgevoerd, omdat ze al een jaar lang zulke

ernstige pijnklachten had, dat lopen nagenoeg niet neer mogelijk was.

Zeven vrouwen tenslotte vraren arbeidsongeschikt ten gevolge van psy-

chische klachten. Drie daarvan zeggen te hebben doorgewerkt, terwijl ze

dat eigenlijk niet neer aankonden. Waarschiinliik is de grens voor ziek

doorwerken bij psychische klachten noeilijker te trekken dan bii lichame-

lijke klachten. Een respondent was een jaar daarvoor overspannen gelreest,

had gedurende enkele maanden het werk weer volledig (c.g. 40 uur) hervat
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en vrerd toen r^,eer overspannen. Zii heeft de eerste keer het werk te

snel hervat, terwijl ze nog niet hersteld was. 0p twee uitzonderingen

na zeggen alle betrokkenen, daÈ hun psychische klachten niet door het

werk zijn veroorzaakt. Wel vindt men dat, wanneer men eenmaal' last
heeft van spanningen, het, erg moeilijk is om nog open te staan voor

(met naBe emotionele) problemen van cIiënten, zonder daarbij iets van

de eigen spanningen aan de cliënt te laten merken. Een vroulu geeft aan

dat haar psyehische problemen we1 in eerste instantie door het werk

zijn veroorzaakt en dat privé-problemen deze verergerd hebben. Vanuit

de instelling wordt echter gesuggereerd dat de problemen niet door het

werk zijn ontstaan; men wiI ook dat zij dat "toegeeft" '

0p het monent dat de gesprekken zijn gevoerd, zijn de respondenten minl-

maal 13 weken arbeidsongeschikt geweest, sonmige zijn al veel langer

ziek. Negen respondenten hebben op het tronent dat het onderzoek plaats

vond het werk a1 (geheel of gedeeltelijk) hervat. Een respondent heeft

voor de halve werktijd hervat i zii zal bij het einde van de wachttijd

voor de WAp waarschijnlijk een gedeeltelijke WA0-uitkering krijgen. Twee

werkhervatters hebben hun contract faten aanpassen; dat wil zeggen ze

gaan minder uren per week werken (eennaal is dit gebeurd op aanraden

van de VG). Voor één respondent betekent dit dat ze voortaan twee ochten-

den gaat werken j.n plaats van drie; de arrdere respondent heeft een

flexibel contract van 20-40 uur teruggebracht naar 20-25 uur. Een andere

respondent geeft aan dat ze haar werkuren in het verleden aI heeft terug-

gebracht van vijf naar twee ochtenden per week, omdat ze de arbeidsbeLas-

ting te groot vond ("naar ik wachtte dan weI elke keer tot er een cliënt
naar het bejaardentehuis ging, en dan nan ik daar geen nieuwe voor in de

plaats, want ik wilde ze ook niet in de steek laten"). In vijf gevallen

is de werkhervatting gepaard gegaan net een "gewenningsperiode", dat

wi1 zeggen dat men eerst één of neerdere weken voor de helft van het

aantal uren gaat werken om te kijken of nen het werk weer aankan. Meestal

gebeurt dit op initiatief van de VG of de HVG. In twee gevallen heeft

nen bovendien in eerste instantie "nakkelijke" gezinnen gekregen om tree

te beginnen.

Van de niet-hervatters zÍjn er drie die waarschijnlijk in de WAO zullen

komen en één respondent die gebruik zal naken van een VUT-regeling.

t+l



Aan a1le betrokkenen is gevraagd of ze weten (of denken) dat bii de

instelling waar zíj werkzaam zijn rekening wordt gehouden met langdurig
zieken die het werk weer hervatten, in de zin dat men voor minder uren

kan beginnen of kan beginnen bij makkelijkere gezinnen. Slechts vier
vrouwen antwoorden dat dat niet mogelijk is. In één geval had men bij-
voorbeeld in eerste instantie gezegd dat betrokkene voor 50% kon begin-

nen. Het resultaat was daE ze bij een cIiënt nu th,ee ochtenden werkte

in plaats van drie, zodaE ze nog zwaarder werd belast doordat ze meer

werk in minder tijd moest doen). Twee vrouwen weten niet of er rekening

wordt gehouden met werkhervatters na ziekte.
De overigen geven aan dat aangepast werk bii hun leidster (of hun

instelling) wél mogelijk is. Een aantal uitvoerenden is van nening dat

het niet eenvoudig is om makkelijke gezÍnnen te vinden en ook dat het

voor een uitvoerende zelf moeilijk is om te beginnen als je niet helemaal

gezond bent ("Je kunt nu eeruuaal moeilijk tegen een zieke die jij moet

helpen, zeggen 'zo ik ga even zi.tten, want nijn knie doet zo'n pijn' ").

5.3. Contacten net het werk

a. Contacten met de Ínstelllng aIs zodanig

In het deel van het gesprek waarin is gevraagd naar de contacten die

men heeft bij langdurige ziekte, is allereerst gevraagd of de instelling
contact heeft opgenotren. Dit Ís meestal niet het gevaI. Drie langdurig

zieken hadden een bloemetje ontvangen van de lnstelling, één zieke had

een bloemetje van de personeelsvereniging gekregen. (Qmdat deze respon-

dent normaliter zelf degene is die nanens de personeelsvereniging IanS-

durig zieken een bloenetje stuurt, had ze wel eerst haar leidster Boeten

attenderen op het feit dat zij nog niets had gehoord van de personeels-

vereniging voor ze haar bloenen kreeg). De anderen hadden helenaal niets
van de instelling gehoord. Een aantal vrouwen had ook niet verwacht dat

de instelling iets van zich zou laten horen, maar de meesten zijn hier-
over toch enigszins teleurgesteld of vinden zelfs dat de instelling hier-
mee wat ongeloofwaardigs krijgt ( "Ze haneren er altijd op dat je goed

moet zijn voor anderen, dat is het doel van je werk, maar a1s hun eigen

werkneensters zíek worden gaat dat blijkbaar niet op"). AIle onder-

vraagden geven aan dat ze het we1 op prijs zouden hebben gesteld wanneer
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zíj iets van de Stichting hadden gehoord. Iedereen vindt ook dat dat

makkelijk kan, want de afdeling Personeelszaken weet precies wie er

ziek is, en hoe Iang.

b. Contacten met de leidinggevende

De leidinggevende neemt in een veel groter aantal gevallen contact op

met langdurig zieken. In e1f van de achttien gevallen heeft de leiding-
gevende meerdere malen gebeld of een bezoek afgelegd. Wel hebben sonmige

zieken er i.n eerste instantie wat moeite mee als de leidster vaak contact

opneemt ("Ze belde elke twee weken op. Ik dacht dat ze me wilde contro-
leren, naar toen ik daar naar vroeg, zei ze dat het uit belangstelling
was" ) . Hieruit blijkt dat de intenties van het, contact we1 duideli-jk
troeten zijn, maar dat het verder zeer gewaardeerd wordt als men regel-
matig iets vern de leidster hoort. Eén langdurig zieke heeft éénmaal

bezoek van de leidster gehad, Ze weet uit ervaring dat er weinig of niets
gedaan wordt bij ziekte; zij heeft daarvoor zefl een oplossing gevonden

door tijdens haar ziekte ze1fl regelmatig de leidster op te be1len, om

haar ervan op de hoogte te stelLen hoe het met haar ging.

Drie langdurig zieken hebben absoluut niets van de leidster gehoord en

in drie gevallen heeft de leidster opgebeld, maar niet uit belangsteL-

1ing. We1 om te vragen of de desbetreffende zieke alweer ingeroosterd

kon worden en één keer om te zeggen dat ze eigenlijk niet geloofde dat

betrokkene echt ziek was (dit betrof een bejaardenhelpster die wist dat

haar c]iënt in januari tóch van helpster zou wisselen. Met veel pijn en

moeite heeft ze het volgehouden om tot zo lang te bliiven werken, om

haar cliënt niet in de steek te hoeven laten. De lei.dster vond het té
toevallig dat zij zich meteen daarna ziekmeldde. Enige dagen later werd

deze uitvoerende net hernia in het ziekenhuis opgenomen).

Deze laatste zes langdurig zieken zijn teleurgesteld dat ze geen belang-

stelling van hun leidster hebben ondervonden; meestal betekent dit tevens

dat ze van hun werk (insteIling, collega's) absoluut niets hebben ver-
nonen. Eén vrouw geeft aan dat het feit dat ze slecht met haar leidster
op kan schieten daar we1 debet aan is, de andere vrouwen zeggen het

a1lemaaI wel goed met de leidster te kunnen vinden.
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Er is in dit verband ook gevraagd of men vindt dat de leidinggevende

en/of instelling voldoende rekening houden met de uitvoerenden, zoweL

bij het werk in heE algemeen, als ook bij werkhervatting na ziekte en

bij het organiseren van infornele activiteiten. Hierbi.j springt één

instellj.ng er in positieve zj.n uit (dit betreft een instelling met een

Iaag ziekteverzuim). AIle drie ondervraagden bij deze instelling hebben

zeer duidelijk het gevoel dat er met hun wensen rekeni.ng wordt gehouden,

zowel bij werkhervatting na langdurige ziekte a1s "normaal-". Dit betreft
dan het soort c1iënt dat men krijgt, niet teveel cliënten per week

(ma*. 3 bij 40 uur), zoveel mogelijk beperkt houden van de reisafstand,
en dergelijke. Verder worden er informele activiteiten georganiseerd,

zoaLs uit et,en gaan met de groep, aandacht besteden aan verjaardagen en

jubilea (overigens zaten deze drie ondervraagden a1le drie in een andere

groep, zodat dit nÍet aan één leidinggevende moet worden toegeschreven).

Eén instelling komt, in dit verband negatief naar voreni één van de onder-

vraagden heeft zelfs voor het gesprek een klachtenlijst opgesteld over

de organisatie van het werk. Uitvoerenden bij deze instelling vinden dat

er weinig rekening met hen wordt gehouden, de planning is slecht, de

overdracht van cliënten is niet goed, cliënten worden slecht geinformeerd

en problemen zijn niet bespreekbaar. Het is niet mogelijk om na ziekte
nakkelijkere gezinnen te krijgen ("Je bent ziek of je bent beter, een

tussenweg is er niet, zei de leidster"). Een van de ondervraagden bii
deze instelling kreeg gedurende de eerste drie weken nadat ze het werk

had hervat, veertien verschillende adressen. Deze twee genoemde instel-
lingen zijn uitersten. Ondervraagden uit de andere instellÍngen zijn
over het algemeen eerder negatief dan positief over bijvoorbeeld de

planning en organisatie, en over hoeveel rekening er met de uitvoerenden

wordt gehouden. Er zijn onder meer kfachten over het feit dat nen zijn
adressen niet. op tijd krijgt, dat er niet voldoende tÍjd en aandacht

aan de overdracht wordt besteed, en dat er geen rekening mee wordt

gehouden lranneer men een bepaald soort cIiënt (bijvoorbeeld jongere)

verkiest. Er zijn ook wel klachten over de indicatiestelling; in de

eerste plaats ondat er veel te weinig herindicaties zijn, terwiil dat

met na.tre bij bejaarden wel hard nodig is. In de tweede plaats heeft men

vaak het gevoel dat er hulp wordt geboden aan mensen die het niet echt

nodig hebben. ("Ik vind het niet nodig dat ik krulspefden in ienand z'n
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haar moet zetten, daar heb je kappers voor"), terwijl- er anderzijds lange

wachtlijsten zijn.
Verder heeft een aantal geïnterviewden kLachten over de administratie
(bijvoorbeeld van vakantiedagen) die niet altijd even vlekkeloos ver-
loopt.
Ook het feit dat cliënten door de instelling slecht op de hoogte worden

gehouden over hoe vaak en wanneer ze hulp krijgen wordt door een aantal
respondenten genoemd als bezwaarlijk, en belemmerend voor hun eigen

funtioneren.
In het algemeen is men dus niet erg tevreden over een aantal aspecten

van de planning, en heerst de mening dat er we1 wat meer rekening met

de uitvoerenden kan worden gehouden. Dit vindt men zelfs als men wef

tevreden is over hoe het bij de eigen groep (of bii zichzelf) is ge-

regeld: "Ik heb weI de indruk dat het niet al1enaa1 even weloverwogen

gaat. Er wordt zeker niet met iedereen evenveel rekening gehouden, het

ligt er maar net aan of je je mond kunt roeren."
In twee gevallen wordt gezegd dat de leidster bij ziekte druk uitoefent
om weer snel aan het werk te gaan; in de meeste andere gevallen is er
eerder sprake van het tegendeel, en benadrukt de leidster dat men voI-
ledig hersteld moet zijn alvorens het werk t,e hervatten. (0p de moge-

lijkheden toL het doen van aangepast werk is in 5.1 a1 ingegaan).

Informele activiteiten worden in negen gevallen gehouden; een aantal

anderen h,eet niet of er op dit vlak iets wordt gedaan. Meestal wordt er
wel iets gedaan bij jubilea en huwelijken, sons ook bij verjaardagen,

en in een aantal gevallen wordt er eenmaal per jaar een uitstapje of
een etentje georganiseerd. Daarbij wordt vaak aangegeven dat "de leid-
ster het organiseert, want die vindt het belangrijk dat we onderling
contact hebben." Het hangt dus vaak van de individuele leidinggevende

af óf en wàt er georganiseerd wordt; dit heeft echter ook zijn schaduw-

zijden: "eerst hadden we een potje om bloenen te kopen als er iemand

ziek was. Toen víe een andere leidster kregen, werd het ziekenpotje opeens

opgeheven. " Andere activiteiten, zoals jubilea worden bijvoorbeeld bij
ziekte van een leidinggevende, niet door iemand anders georganiseerd.

Voor de betrokkenen is dit uiteraard erg vervelend wanneer het L2,5-
jarig jubileun wordt "vergeten".
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Toch is men doorgaans, ondanks afle kritiek op de planning, redelijk
(tot zeer) tevreden over de eigen leidinggevende. Een aantal uitvoerenden

geeft aan dat de slechte planni-ng niet de leidinggevenden moet worden

aangerekend, omdat zij door de bezuinigingen ook niet zoveel keuze hebben

om het werk anders, of beter, in te delen.

c. Contacten met collega's
Een andere vraag die aan de langdurig zieken is gesteld, Ís of ze iets
van colfega's hebben gehoord tijdens hun ziekteperiode. De verwachting

h,as, dat dat niet zoveel zou voorkomen, omdat men tijdens het werk weinig

onderling contact heeft.
In eerste instantie lijkt dit mee te vallen; tien respondenten zeggen

bezoek te hebben gehad van collega's. Bii navraag bliikt het in zes

gevallen om een goede vriendin te gaan, di-e ook in de gezinsverzorging

werkt (maar doorgaans niet eens in dezelfde groep). Slechts vier vrouwen

hebben bezoek gehad van een of meer collega's uit hun groep, en acht

ondervraagden hebben helenaal niets gehoord van hun collega's. Dit houdt

in dat er in totaal drie langdurig zieken zijn die niets van hun werk

hebben vernomen, noch van de instelling, noch van de leidster of van

collega's. (Twee maal is dit bii één instelling het geval). Eén respon-

dent is hierover zeer teleurgesteld. Vlak voordat ze zelf ziek werd was

ze op ziekenbezoek geweest bii een collega; ze had we1 verwacht dat

deze collega ook bij haar op bezoek zou komen.

Doorgaans vindt men het echter niet vreemd dat collegars niet langskomen.

"Vaak weet Een het niet dat je ziek bent, je zíeL elkaar alleen bii
werkbesprekingen, en dan kan het wel drie roaanden duren voor ze weten

dat je ziek bent." Ook vindt men vaak dat de bijeenkomsten niet frequent

genoeg zijn om elkaar te leren kennen. AIs de leidster niet tijdens de

bijeenkonsten zegt wie er ziek is, komt men dat nauwelijks te v',eten.

d. Contacten met cIiënten
Tot slot is gevraagd of cliënten contact hebben opgenomen tijdens de

ziekteperiode van betrokkenen. Dit blijkt in tien van de achttien ge-

vallen gebeurd te zijn, en in één geval heeft een cliënt regelnatig aan

de leidster gevraagd hoe het met de helpster ging. Met nane bii help-

sters die lang bij een bepaalde cliënt zijn geweest, onderhouden cliënten
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vaak een intensief contact bij ziekte van de helpster (als ze daartoe in
staat zijn). Doorgaans is het de uitvoerenden formeel niet toegestaan hun

telefoonnumner en adres door te geven aan cliënten, maar in een aantal

gevallen doet men dat wel. Soms proberen cliënten zelf iemand via het

telefoonboek te achterhalen.
Een helpster heeft, haar telefoonnummer niet aan cliënten gegeven, vanwege

een eerdere slechte ervaring die ze daarmee heeft gehad. Ze is wel te-
leurgesteld dat ze nu ook niets van deze cliënt heeft gehoord.

Doorgaans wordt het erg op prijs gestel-d al-s cliënten btiik geven van

belangstelling bij ziekte; slechts één helpster geeft aan dat ze het

nogal belastend zou vinden al,s cliënten, hoe goedbedoeld ook, haar

rechtstreeks zouden benaderen om te vragen hoe het gaat. Een andere

verzorgster vindt het feit daE ze zich bij af haar cliënten persoonlijk

af moeÈ meLden erg moeilijk. "Men reageert vaak erg teleurgestefd, en

je hebt dan het gevoel dat ie ze echt in de steek laat."
Dit gevoel van "cliënten niet in de steek wj.l1en Iaten" speelt in all-e

gesprekken weI een ro1, en is er waarschiinliik ook mede-oorzaak van

dat men nogal eens ziek doorwerkt.

Kort sanengevat blijkt uit dit deel van de gesprekken dat de meeste uit-
voerenden we1 iets van hun leidster of cIiënt horen als ze ziek zijn,
maar dat men het individueel soms ook erg slecht kan treffen, a1 dan niet
door toevalJ-ige omstandigheden. Ook is er een groot verschil in de fre-
quentie van activiteiten die worden ondernomen ten aanzien van langdurig

zieken. De een krijgt aLleen eens in de drie weken haar vriendin op

bezoek; de ander krijgt elke twee weken bezoek van iemand uit de groep

én telefoontjes van cliënten. Tot op zekere hoogte zou hierin wat meer

lijn kunnen worden gebracht. Verder valt op dat uit de gesprekken nauwe-

Iijks instellingsgebonden factoren in de verzuinbegeleiding naar voren

komen. Het is dus niet zo dat bij instellingen met een hoog verzuim er

minder vaak contact wordt opgenomen door de leidinggevende, of dat daar

minder mogelijkheden voor reintegratie zijn dan bii instellingen met

een laag verzuim. Het lijkt waarschijnlijker dat de verschillen die zich

voordoen toe te schrijven zijn aan persoonsgebonden factoren. 0f anders

gezegd: de inzet die de leidster heeft op dit gebied, en of men toevallig
wel of geen onderling contact heeft in een groep zijn meer bepalend voor
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de begeleiding die men krijgt ti.jdens en na ziekteverzuim dan factoren

op instellingsniveau.

5,4 Contacten met de BVG

Geen van de respondenten heeft, voorafgaand aan het eerste bezoek aan

de HVG, controle gehad. Eén ondervraagde vindt dat heE vreselijk lang

duurt tot de eerste (HVG-)controle, omdat ie eigenlijk thuis moet blij-
ven. Een ander durfde uiE angst dat ze controle zou kri-jgen, gedurende

enkele weken haar huis niet te verlaten, terwijl het gezien de aard van

haar aandoening zeker niet nodig was om binnenshuis te blijven.

Eén respondent heeft, door een administratieve fout bij de BVG, nooit
een oproep voor controle door de HVG gekregen. Ze heeft zich hersteld
gemetd bij de instelling, én bij het desbetreffende rayonkantoor van de

BVG. Ze heeft toen alsnog een oproep voor controle door de HVG gekregen

("maar daar stond ik na twee minuten weer buiten, want ik was weer

beter" ) .

De overige zeventien ondervraagden zij al1en door een HVG gezien. Negen

daarvan zijn neutraal tot positief over het contact met de HVG, dat wil
zeggen men vindt de HVG vriendelijk tot zelfs veel vriendelijker en

belangstellender dan de eigen huisarts. Eén ondervraagde had zich op

het ergste voorbereid, en was erg opgelucht dat ze zích. niet hoefde te

verdedigen tegen de HVG over het feit dat ze zíek was.

Vier respondenten zijn gematigd negatief over de HVG. Hun klachten be-

treffen voornamelijk het feit dat de HVC alleen maar wat mompelt en

dingen opschrijft, maar niet vertelt wat hij van hun situatie denkt. Ze

hebben het gevoel niet serieus genomen te worden door de HVG, en vinden

dat vernederend. Ook vindt een aantal vrouwen dat het bezoek aan de HVG

veel te snel verloopt, zodat ze zich wat overrompeld voefen, niet vol-
doende gelegenheÍd hebben vragen te steIlen.
Vier respondenten hebben tijdens het lopende ziektegeval- problemen gehad

met de HVG. In één geval betreft het onenighej-d over het tiidstip van

werkhervatting; de betrokkene is voor verdere controle verwezen naar een

VG van het rayonkantoor, door wie zij in het geliik werd gesteld. Twee

langdurig zieken zijn onheus bejegend door de HVG. Zii voelen zich hier-
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door gefrustreerd en vernederd. en veeten daarnaast ook niet wat ze daar

verder aan moeten doen. Drie vrouwen geven bovendien aan bij een vorig
ziektegeval een negatieve ervarÍng met de HVG te hebben gehad. Twee daar-

van hebben dit rechtgezet: door de eigen huisarts te vragen eens met de

HVG te gaan praten, respectievelijk door het zel-f (een jaar later) bii
de HVG aan te kaarten. In beide gevallen heeft dit zijn vruchten afge-

víorpen, en hadden betrokkenen heE gevoel daarna serieus genomen te worden

door de HVG.

In totaal heeft dus eenderde van de ondervraagden nu of in het verl-eden

een negatieve ervaring met de HVG opgedaan; slechts in twee gevallen is
men naar aanleiding daarvan direkt bij het rayonkantoor terechtgekomen.

Acht ondervraagden zijn op het moment dat het interview plaatsvond aI
een of meerdere malen bij een RVG van het rayonkantoor op controle ge-

weest; tr,.,ee respondenten hadden een eerste oproep gekregen om kort na

het intervÍew op het rayonkantoor te komen.

Over de kwalÍteiE van het contact met de RVG is men over het algemeen

tevreden. Degene die bij de HVG een slechte ervaring heeft gehad toont

zich zelfs verbaasd dat het ook gewoon kan ("ik had me aI op het ergste

voorbereid, naar tot nijn verbazing was die dokter heel vriendelijk en

belangstellend. HeeL anders dan die vorige."). Een aanÈaI respondenten

is ook vern mening, en waardeert het positief, dat het onderzoek bij de

RVG uitgebreider is, dat hij iets vaker overleg pleegt met de huisarts
of specialist, en vooral dat de RVG iets meer feedback geeft. De HVG

doet vaak geen uitspraak over wat hij denkt over de gezondheidstoestand

en over een eventuele werkhervatting; men ervaart dat nogal eens al-s
ffniet serieus genomen worden". De RVG zegt vaak wel wat hij denkt van

werkhervatting (of eventueel, waarom daarvan nog geen sprake kan zijn).
De reden dat nen na drie maanden voor controle naar het rayonkantoor

noetr is voor de meeste betrokkenen vofstrekt onduidelijk, evenals
(vaak) de status van de RVG (steevast wordt deze omschreven a1s "de

bedrijfsarts"), danwel de HVG (de "controle-arts"). Twee ondervraagden

zijn door de HVG voorbereid op het feit dat ze door het rayonkantoor

zouden worden opgeroepen; voor een aantal anderen is het enigszins

verrassend.
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Waarom denkt men dat men opgeroepen is op het rayonkantoor?: "Omdat de

controle-arts (HVG) toen (misschien) ook die röntgenfoto's heeft gezien,

en dat hij mij toen heeft doorgestuurd" (dit is vrijwel zeker niet het

geval geweest; de RVG heeft pas contact net de behandelend arts opgeno-

men). "Ik denk dat ze dan vinden dat het allemaal te l-ang gaat duren'

en dat ze je dan hogerop sturenrr. "0m te kijken of je aI weer kunt gaan

h,erkenr'. Een aantaf ondervraagden zegt er geen flauw idee van te hebben

waarom zij bij het rayonkantoor zijn opgeroepen.

Bij eén respondent is er ook enige verwaming over het feit dat ze bij
een vorig ziektegeval we1 naar de RVG moest, en nu niet.
Het systeem vErn controle en beleiding is dus voor de meeste betrokkenen

erg ondoorzichtig. Veelal is men daar blijkbaar niet goed over voorge-

1icht.

Tot slot zijn th,ee respondenten bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst

(GMD) geweest, en twee respondenten verwachten een oproep van de GMD.

Dat dit te maken heeft met het krijgen van een (gedeeltelijke) WAQ-

uitkering, en de "afkeuring" is we1 voor iedereen duidelijk. Over de

naem van de GMD bestaat echter nogal wat verwarring: deze wordt we1

aangeduid alS "de Gemeentetiike Dienst", "een dokter van de gemeenterr,

of simpelweg "weer een andere dokter". Eén respondent is er goed van op

de hoogte wat het feit dat zij gedeelteliik arbeidsongeschikt zaf raken

voor haar inhoudt, ook financieel. Anderen schatten de mogeliikheden

van de GMD nogal optimistisch in: "De dokter zei toen, dat ik misschien

nog wel ander werk mag doen, dus nu hoop j.k naar dat ze daar nog wat voor

mij hebben, want het bevalt me niets om thuis te zitten."
Kortom, ook over de taak en werkwijze van de GMD zou men iets beter voor-

gelicht kunnen worden.

Degenen die het werk hebben hervat, hebben dat in vijf gevallen gedaan

op aanraden van de HVG en/of de RVG, of in overleg met de HVG. Als de

HVG of RVG aangeeft dat men het werk weer kan hervatten, vindt men dat

doorgaans zel-f ook (soms pas naderhand: "De HVG zei dat ik beter een

week voor de vakantie kon beginnen, omdat ik ne dan beter zou voelen

a1s ik op vakantie ging. Achteraf was dat ook zo").

56



Vler hervatters zijn op eigen initiatief gaan werken, dat wil zeggen

twee hebben dat met de leidinggevende overlegd en twee met de huisarts.
Eén daarvan vindt achteraf dat ze te vroeg is begonnen (zoals iedereen

haar ook had voorspeld). Wel overlegt men dan, aIs de beslissing tot
werkhervatting al- is genomen, vaak nog even met de HVG over bijvoorbeeJ-d

het aantal uren dat men za1 gaan hervatten. Meestal adviseert de RVG of
de HVG dat men in eerste instantie beter voor 1O'/, kan beginnen, om gedu-

rende een of twee weken aan te zien of men het werk alweer aankan.

Geen van de werkhervatters heeft te maken gehad met bemiddeling van de

AMD. lr,anneer men bij werkhervatting ook makkelijke gezinnen heeft ge-

kregen, is dit meestal op eigen initiatief of dat van de leidinggevende.

Een en ander houdt in dat de HVG en/of de RVG in veel gevallen een

belangrijke ro1 spelen bij het bepalen van het moment van werkhervatting.

l,íanneer in de gesprekken wordt ingegaan op het systeem van conErole en

begeleiding door de BVG, dan komt als belangrijkste punt naar voren dat

dit systeen voor de respondenten a1s ingewikkeld en moeilijk te begriipen
wordt ervaren. Over de controle door HVG-en lopen de meningen sterk uj.t-
een; het ligt er voornanelijk aan of men toevallig een "aardige" HVG

treft, en of het "klikt" tussen HVG en verzekerde. "K1ikt" het echter

nj.et, of voelt nen zich onheus bejegend door de HVG, dan weet nen door-

gaans niet goed wat men daarmee aan moet. Over de controle door de RVG

is ni.enand onEevreden. Degenen die echter een zeer goede reLatie met de

HVG hebben, vinden in enkele gevallen de RVG wel wat ninder vriendelijk
en betrokken. Verzekerden die niet posit.ief oordel,en over het contact

net de HVG, doen dat daarentegen wel over het contact met de RVG. Dit
zou wellicht kunnen wijzen op een wat meer neutrale, professionele

benadering door RVG-en.

Vereenvoudiging van het controlesysteetr, met daarnaast betere voorLich-
ting over wat men te wachten staat aan controle en dergelijke, zou voor

veel verzekerden verhefderend werken.

57





6 Og MENING VAN DE VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE EN DE AMD

6.t rnleiding
In totaal is er met acht rayon-verzekeringsgeneeskundigen (RVG) en acht

assistenten Medische Dienst (AMD) gesproken over het ziekteverzuim binnen

de gezinsverzorging. De RVG ging bij deze gesprekken doorgaans in op

algemene (beleids)zaken. Door de ro1 die de AMD speelt als internediair
tussen werkgever, werknemer en de BVG kon deze vaak wat meer inzicht
verschaffen in de achtergronden van het verzuim bii de instellingen.
In de gesprekken is ingegaan op een groot aantal aspecten van ziektever-
zuim, socj.aal-medische begeleiding, de ervaren knelpunten bii de be-

trokken instelling en maatregefen die genonen zouden kunnen worden om

het ziekteverzuim in de gezinsverzorging te verlagen.

Het aantal instellingen voor gezinsverzorging dat onder de RVG, respec-

tievelijk de AMD ressorteert verschilt nogal per rayon. De RVG-en hebben

doorgaans meer instellingen onder hun hoede dan de AMD-en. Het aantal

instellingen varieert voor de RVG-en vern zeven tot twintig: geniddeld

heeft een RVG ongeveer 12 instellingen. Het aantal instellingen waarmee

de AMD-en contact hebben loopt uiteen van vier LoE L2; gemiddeld heeft

een AMD net 8 à 9 instellingen voor gezinsverzorging contact. Ook de

frequentie van het contact met instellingen varieert sterk. Voor de

RVG-en geldt globaal dat zíi met grote werkgevers frequenter contact

hebben dan net kleine instellingen. Geen van de ondervraagde RVG-en had

frequent contact of structureel overleg Eet een van de instellingen die

in dit onderzoek zijn betrokken.

De contactfreguentie van de AMD-en met de onderzochte instellingen
verschilt sterk. Eén AMD zei de betrokken instelling in het afgelopen

jaar één keer bezocht te hebben; een andere AMD komt geniddeld eennaal

per week bij de onderzochte instelling. De freguentie van het contact

lijkt niet uitsluitend samen te hangen met de hoogte van het verzuim.

In drie gevallen zegt de AMD geen freguent contact met de instelling te

hebben, ondat het er allenaa1 wel goed loopt (dit betreft instellingen
waar het verzuim laag is). Eén keer is er niet zo vaak contact omdat de

instelling erg klein is. Met twee instellingen is er weinig contact
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omdat deze insgellingen erg gesloten zijn naar de BVC toe, en zeLf

nooit aangeven daï ze contact met de AMD willen: de spaarzame keren dat

er dan contact is loopt dit volgens de AMD-en erg stroel en moeiliik. Bii
twee (grote) instellingen (waar het verzuim hoog is) tensfotte, heeft

de AMD zeer frequent contact. In één geval betreft dit aI]een ad hoc

overleg over concrete gevallen: de andere AMD is van plan met de instel-
ling een meer structurele werkwijze te gaan volgen, waarbij er ook

sprake vern zal zijn dat de AMD een cursus "ziekteverzuimbegeleiding"
gaat verzorgen voor de leidinggevenden.

6.2 Na de ziekmelding

Standaardprocedure

l.ianneer een verzekerde zich ziekmeldt, treedt er een standaardprocedure

in werking. Deze verloopt als volgt: men meldt zích zíek bii de insEel-

Iing. De instelling geeft de meLding door aan de BVG. De BVG stuurt de

verzekerde een formulier toe, dat moet worden ingvuld en geretourneerd.

Voor degenen di.e nog arbeidsongeschikt, zijn wordE een oproep uitgezet
bij een HVG (huisarts-verzekeringsgeneeskundige). De eerste medische

controfe bij de HVG vindt in de derde week plaats. Verdere controle

door de HVG vindt met een frequentie vaÍr eens per drie à vier weken

plaats. Na 13 weken wordt een verzekerde in principe (afhankelijk van

de prognose) overgedragen aan het rayonkantoor. Tussen de 13e en de 26e

week staat de verzekerde onder controle van het rayonkantoor. Afhankelijk

van de prognose, kan in de 26e week melding aan de GMD plaatsvinden,

waarna de verzekerde bij de GMD onder controle komt.

Controle
In de eerste drie weken nadat men zich heeft ziekgeneld krijgt ongeveer

5'/, van de verzekerden controle op naleving van de voorschrifÈen van de

ZiekÈewet. Een deel van deze controle is aselect, een deel select.

Sefecte controle wordt doorgaans uit,gevoerd op verzoek van de werkgever.

Het betreft dan veelal werkneemsters die zeer frequent verzuimen. 0p

één na zeggen a1le ondervraagden dat, wÉLnneer er een spoedcontrole

plaatsvindt op verzoek van de werkgever, dit aan de verzekerde wordt
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meegedeeld. Afle verzekeringsgeneeskundigen zijn van mening dat selecte

controle nuttig kan zijn wanneer het notoire verzuimers betreft. Over

aselecte controle ls niet iedereen enthousiast,. "Mensen die hard werken

en bij één keer ziek zijn aselecte controle krijgen, zijn daar vaak kwaad

overi omdat ze denken dat de werkgever ze wantrouwt". Di.t vindt men een

reden om geen aselecte controles te houden. Een andere verzekerings-

geneeskundige vindt dat werkgevers waar het verzuim hoog is, meer geneigd

zijn om spoedcontroles aan te vragen. Men zou het beter vinden wanneer

zo'n werkgever meer inzicht krijgt in de oorzaken van dat hoge verzuim,

alsmede in de structuur ervan (de verhouding kort/lang verzuim, en

welke groepen meer verzuimen dan andere).

Bij één rayonkantoor vindt men spoedcontroles alleen zinvol-, wanneer dit
gepaard gaat met de nodige publiciteit. Een instelling kan "acties met

spoedcontroles" voeren. AIs daaraan van tevoren de nodige ruchtbaarheid

wordt gegeven heeft dit doorgaans we1 effect (een daling van het kort-
durende verzuim).

tÍVG, RVG en AIIID

In de derde ziekteweek wordl iemand die ziek is doorgaans opgeroepen

voor een eerste controle bij een huisarts-verzekeringsgeneeskundige
(HVG). In principe wordt een verzekerde in de 13e week overgedragen

door de HVG aan een verzekeringsgeneeskundige van het rayonkantoor.

Hiervan wordt afgezien als de prognose van de HVG luidt dat iemand op

korte termijn (circa voor de 22e week) weer arbeidsgeschikt zaL zijn.
gverdracht aan het rayonkantoor kan eerder plaatsvinden, bijvoorbeeld

h,anneer er sprake is van psychische problematiek ten gevolge van het

werk (c.q. arbeidsconflicten). In dat geval wordt de AMD ingeschakeld

om te bemiddelen tussen werkgever en werknemer. Het is van belang dat

dit zo vroeg mogelijk gebeurt, voordat de zaak geëscaleerd is.
Met de overdracht van verzekerden wordt verder praktisch omgesprongen,

mede afhankelijk van de capaciteit van het rayonkantoor. Eén verzeke-

ringsgeneeskundige geeft bijvoorbeeld aan dat in de vakantieperiode

(wanneer het rayonkantoor slecht bezet is) verzekerden langer onder

controle bij de HVG blijven omdat er anders op het rayonkantoor achter-

stand ontstaat.
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Het functioneren van de HVG-en valt onder verantwoordelijkheid van de

RVG. Deze moet ook voor de werving en instructÍe van de HVG-en zorg-

dragen. Een "nieuwe" HVG krijgt doorgaans eerst instructie van de RVG,

van de AMD en van een administratieve kracht. Verder krijgt de HVC een

handleiding waarin hij een en ander kan naslaan.

De RVG-en hebben twee maal per jaar een gestructureerd overleg met de

HVG-en. Hierin worden verzekeringsgeneeskundige onderwerpen besproken,

of wordt een bepaalde werksoort toegelicht. Verder staat in de taakom-

schrijving van de RVG dat deze a1le HVG-en eenmaal per jaar moet be-

zoeken. De meeste van de ondervraagde RVG-en hebben hiervoor geen tiid.
HVG-en die per jaar maar weinig controles doen worden dan we1 eens

overgeslagen.
De neeste RVG-en zijn van mening dat "het allemaal wef loopt tret de

HVG-en". Als een HVG vragen heeft kan hij altijd contact opnenen met de

RVG; meestal gebeurt dat ook wel als zich onduidelijkheden voordoen.

Bij één rayonkantoor wordt bijgehouden of en hoe vaak de AMD door de

HVG-en wordt ingeschakeld. Wanneer een HVG bij een arbeidsconflict de

AMD niet heeft ingeschakeld, of wanneer hij een arbeidsconflict niet

als zodanig heeft herkend, wordt hij door de RVG op het bestaan en de

flunctie van de AMD gewezen.

Een RVG is van mening dat het systeem van begeleiding door middel- van

HVG-en niet optimaal is. Hij heeft de ervaring dat met nane beginnende

HVG-en weinig inzicht hebben in belasting en belastbaarheid, "maar je

hebt er ook die leren het nooit, die blijven aldoor dezelfde fouten

maken. De AMD moet nogal eens HVG-en instrueren dat ze mensen niet
steeds te vroeg aan het werk moeten sturen omdat ze de arbeidsbelasting

te faag inschatten".
Een andere RVG vindt juist dat de HVG-en de arbeidsbelasting redelijk
goed inschatten, want "in hun hoedanigheid van huisarts komen HVG-en

veel bij zieken thuis, en zo kunnen ze zich wel voorstelLen wat het

werken in de gezinsverzorging inhoudt".

Uit een eerder uitgevoerde analyse op verzuimgegevens in de gezinsverzor-

ging en een aantal andere werksoorten is naar voren gekomen dat de

feitelijke oproepduur op de rayonkantoren veel langer is dan 13 weken,

nanelijk 17,g weken. Bii jongeren in de gezinsverzorging wordt eerder
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opgeroepen naarmate men meer uren l-reeft. De eerdere oproep van jongere

full--time gezinsverzorgsters zou verkl-aard kunnen worden door de diag-

nose: psychische gevallen worden eerder opgeroepen dan andere en deze

komen meer voor onder jonge gezinsverzorgsters. Vrouwen in de gezinsver-

zorging worden gemiddeld na 18,7 wekerr opgeroepen, werkneemsters in
andere sectoren van de BVG gemiddeld na t7,6 weken. Verder hangt het

tijdstip van oproep sanen met het rayon: bij rayonkantoren in de Randstad

wordt gemiddeld na 1!,3 weken opgeroepen, bij de overige is dit na 16,9

weken. Tot slot is de oproepduur afhankelijk van de diagnose: psychische

aandoeningen worden na t6,7 weken opgeroepen, aandoeningen van het
bewegingsstelsel na 18,2 weken en overige aandoeningen na 1!,2 weken.

Het effect van de gestelde diagnose lijkt niet verwonderlijk: het komt

overeen met het beeld dat door de verschillende RVG-en wordt geschetst.

Het is dus een bedoeld effect.
Het effect vErn randstedelijkheid lijkt een onbedoeld effect, althans
geen gevolg van een bewust beleid. Eerder liikt dit een gevolg van het

feit dat in de Randstad het aanbod van (langdurige) verzuimgevallen
groter is dan elders, waar geen navenant grotere capaciteit van de

rayons tegenover staat. (De rayons bevestigen dat zii plannen naar

capaciteit, dat wi1 zeggen oproepen doen voor zover er ruimte in de

agenda's is) . Dit betekent dat juist in regio's rdaar aEIn inzet van

rayons extra behoefte is wegens hoog verzuim, die inzet l-ater komt dan

gewenst zou zijn.
Qok het verschil tussen gezinsverzorging en andere sectoren, hoewel

niet groot, lijkt geen beleidskeuze en is ongewenst omdat juist j.n deze

hoog-verzuimende sector vroegtijdig ingrijpen, c.q. reintegratiepogingen,

op zijn plaats zou zijn.
over het totale geniddelde tijdstip h,aarop onderzoek bij de RVG plaats-
vindt, zj.jn moeilijk uitspraken te doen. De 18 weken die we feitelijk
zien, wijken nogal af van de 13 weken die als standaard worden genoemd.

Het is mogelijk dat dit verwijst naar capaciteitsgebrek op de rayons,

maar ook andere verklaringen zijn mogeliik:
- De 13 weken i.s geen harde grens: per geval kan ervan afgeweken worden.

In principe kan die afwijking echter zoweL naar beneden zijn (bijvoor-
beeld bij een vermoede relatie met de werksituatie), afs naar boven

(bijvoorbeeld bij een aanvanketijk duidelijke prognose inzake werkher-

63



vatting), waardoor niet duidelijk is hoe dit in vijf weken verlenging

kan resuLteren.
AIs de 1]-weeks-grens gebruikt wordt a1s criterium voor oproep zal

het feitelijk onderzoek natuurLiik wat later zijn.
lrjellicht is er een seizoenseffect: de registratie vond pLaats in
september/oktober; veel gevallen die toen gezien zijn, hebben de 1l-
weeks-grens gehad juist in de vakantieperiode. Het kan zijn dat het

najaar een "inhaaleffect" meebrengt en daardoor incidenteel langere

wachttijden.

De GMD

Wanneer de prognose slecht is, of bii twiifelgevallen, moet een ver-
zekerde in de 26e zíekteweek worden gemeld bij de GMD. Deze zogenaande

6e-maands melding is ingevoerd a1s aanvullende maatregel in het kader

van de stelselherziening. Van de 6e-maands meldi-ng wordt verwacht dat

deze een positief effect heeft op reïntegratie, doordat interventie en

bemiddeling in een vroeS'er stadium kunnen plaatsvinden.

De ondervraagde verzekeringsgeneeskundigen zijn unaniem van nening dat

voor wat de BVG betreft er geen positief effect uitgaat van de 6e-maands

melding bij de GMD. Dit is eenvoudig te verklaren: de AMD werkt effec-
tiever dan de GMD door de bedrijfscontacten die men heeft, en doordat

de AMD in een veel vroeger stadiun met een werkgever kan gaan onderhan-

delen over rerntegratie. AlIe ondervraagden zijn van mening dat reÍnte-
graties die na de zesde maand tot stand komen (dus na bemiddeling door

de GMD) te danken zijn aan het voorbereidende werk dat de AMD aI heeft
gedaan. Eén verzekeringsgeneeskundige merkt hierbij op dat de nogelijk-
heden van de GMD ook wel wat minder groot zijn dan die van de BVG, omdat

de moeilijke gevallen bij de GMD gemel-d worden.

Er is weinig contact of overleg met de GMD over reïntegratie. Doordat

de overdracht aan de GMD vaak veel tijd i.n beslag neent, gaat er wef eens

een kans op reïnEegratie verloren. A1s een werkgever lang nieEs hoort

over een langdurig verzuim is hij meestal nÍet meer zo gemotiveerd om

iemand nog aELn het werk te helpen. Twee AMD-en zien dit gebrek aan

overleg met de GMD als een manco. Een AMD heeft wef eens overleg met de

arbeidsdeskundige (AD) van de GMD; in een aantal gevallen is de AD ook

aanwezig bij het structureel overleg met een instelling. Dit heeft als
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positief eflfect dat procedures soms iets gestroomlijnder verlopen. Het

is de bedoeling van deze AMD om in de toekomst meer contact met de AD

te hebben.

In het algemeen zijn de meningen over de GMD niet I'unstig. Eén verzeke-

ringsgeneeskundige ziet geen positieve effecten van de 6e-maands melding,

"maar waar ik we1 een positief effect van verwacht, j-s van de opheffing
van de GMD en de voorgenomen gewijzigde structuur van de uitvoerings-
organentt.

6.3 Oorzaken van het verzuim

Het grote aantal door verzekeringsgeneeskundige en AMD genoemde oorzaken

van het hoge ziekteverzuim binnen. de gezinsverzorging is j.n een aantal
categorieën onder te brengen. In de eerste plaats ligt een aantal oor-
zaken van het hoge verzuim in de aard van het werk. Met nane het feit
dat het werk fysiek zwaar is wordt vaak genoemd, De laatste jaren zijn
de meer verzorgende aspecten uit het werk weggevallen. het zware huis-
houdelijke werk neemt een steeds belangrijkere plaats in. Daarnaast is
het emotionele beroep dat op de verzorgende wordt gedaan erg groot.

Soms hebben verzorgsters een aantal malen bij terminafe patiënten ge-

werkt, en kunnen ze daar niet. goed tegen. Uitva1 ten gevolge van psy-

chische klachten kan daarvan het resultaat zijn.
Het fleit dat de cliënt-situaties steeds zwaarder worden wordt ook genoemd

als een van de oorzaken dat het werk steeds zwaarder wordt. Bejaarden

blijven langer zelfstandig wonen en moeten langer wachten op een plaats

in een bejaarden- of verzorgingstehuis. Daarnaast worden mensen eerder

dan vroeger gebruikelijk was uit het ziekenhuis ontslagen, hraardoor ze

thuis meer zorg nodig hebben.

Verzwaring van het werk door een groter aantal cliënL-situaties per

week of per dag wordt door een aantal verzekeringsgeneeskundlgen wel-

genoemd, maar anderen bestrijden dat dit het geval is. De indruk bestaat
dat het aantal cIiënten per verzorgster wisselt per instelling.
Vrijwel alle verzekeringsgeneeskundigen noemen de dubbele belasting die
werkende vrouwen hebben (werk-eigen huishouden) a1s reden voor langdurige

ziekte. Sommige verzekeringsgeneeskundigen menen dat dit vooral bii
part-time werkenden een ro1 speelt, omdat vrouwen die fu11-time werken

o)



betere voorzieningen treffen voor kinderopvang en het doen van de huj-s-

houding. Het valt echter te betwijfelen of uitvoerenden in de gezins-

verzorging betaalde hulp zul-len nemen om hun eigen huishouden te doen.

A1s het werkelijk zo is dat ful-I-time werkenden minder vaak langdurig
ziek zijn dan moet dit waarschijnlijk worden toegeschreven aan andere

factoren zoals het feit dat dit wellicht vaker jongere vrouwen zijn
zonder kinderen, die relati.ef gezonder zijn en in het eigen gezin minder

zwaat worden belast.

Een tweede categorie oorzaken van het hoge verzuin binnen de gezinsver-
zorging wordt door de verzekeringsgeneeskundigen toegeschreven aan de

werkneemst,ers zelf. Hierbij is doorgaans afs eerste oorzaak genoemd de

lage werkmotivatie van bepaalde groepen werkneemsters. Deze worden door

de meeste verzekeringsgeneeskundigen a1s volgt onschreven: "Vrouwen met

wat oudere kinderen die zich vervelen overdag, uitgekeken zijn op het
eigen huishouden en wat depressief worden. De dokter of de dominee zegt

dan dat ze een baantje moeten zoeken om er eens uit te zijn en dan gaan

ze drie ochtenden per week als bejaardenhulp werken." Voor deze vrouwen

zou het werk niet belangrijk genoeg zijn, en ze zouden zich snel- ziek-
melden als hun kinderen ziek zijn, of als ze een "tegenvaller" in het
werk hebben. Overigens zeggen alle verzekeringsgeneeskundigen ook dat

de laatste jaren dit soort werkneemsters niet meer worden aangenomen,

en dat deze groep (oudere werkneemsters met kleine contracten) steeds

kleiner wordt. Dat deze groep zo vaak, en zo uitgebreid wordt beschreven

door de verzekerj.ngsgeneeskundigen, kan te maken hebben net het feit
dat zich onder de langdurig zieken relatief veel van deze vrouwen be-

vinden.
Ook wordt we1 gerefereerd aan het feit dat het werken voor gehuwde

vrouwen slechts een bijzaak is ondat zij doorgaans geen kostwinner zijn.
Overigens geeft één verzekeringsgeneeskundige aan dat ook aan de werk-

motivatie van vrouwen die wef uit financië1e noodzaak werken (bijvoor-
beeld bij werkloosheid van hun echtgenoot) getwijfel-d moet worden.

0m kort te gaan, veel verzekeringsgeneeskundigen staan wat wantrouwend

ten opzichte van oudere werkneensters met kleine contracten, ofwel
omdat deze niet intrinsiek gemotiveerd zi.jn om te werken, of omdat ze hun

gezin belangrijker vinden dan het werk.
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Een andere oorzaak van J-angdurig verzuiur die aan de werkneerusters zel-t

wordt toegeschreven is het feit dat een aantal verzekeringsgeneeskundigen

psychische klachten bij uitvoerenden in de gezinsverzorging voornamelijk

relateren aan privé-omstandigheden. Bij werkneemsters in andere sectoren

van de gezondheidszorg (zwakzinnigenzorg, geriatrie) zouden psychische

klachten vaak we1 te maken hebben met het werk: dit in tegenstell-ing

tot de gezinsverzorging. Psychische kl-achten bij jongeren in de gezins-

verzorging zijn volgens deze verzekeringsgeneeskundigen vaak neurotische
problemen en houden verband met identiteits- of rel-atieproblemen. Bii
ouderen houden psychische klachten vaak verband met de menopauze en/of

de gezinssituatie.
0verigens verschillen de verzekeringsgeneeskundigen zeer sterk in hun

inschattingen over de frequentie van psychische klachten bij de verschil-
lende groepen. Door het ontbreken van goede cijfermatige overzichten j-s

het voor de verzekeringsgeneeskundigen moeilijk om in te schatten wat

de risicogroepen zijn. De ene verzekeringsgeneeskundige vindt dat vooral-

bi-j jongeren in de gezinsverzorging veel psychische klachten voorkomen;

een andere VG vindt dat er we1 veel jongeren zijn met psychische klach-

ten, maar niet in de gezinsverzorging en een derde vindt dat psychische

klachten vooraf bij oudere werkneemsters een belangrijke ro1 spelen.

Deze meningen zijn zo weinig uniform dat hieruit eigenlijk nauwelijks

conclusies te t,rekken zijn over risicogroepen voor psychische aandoe-

ningen, of over verschillen hieromtrent tussen instellingen. Er valt
a1leen uit te concluderen dat de inschattingen iets zeggen over heE

beeld dat de verzekeringsgeneeskundigen hierover hebben.

Een derde groep oorzaken van hoog verzuim wordt door de verzekerings-

geneeskundigen (en de AMD-en) toegeschreven aEu:I de organi.saties en met

nane ook de rol van de leidinggevenden.

Eén oorzaak is volgens een aantal verzekeringsgeneeskundigen het aanstel-

lingsbeleid. Men zou vaak niet kritisch genoeg zijn bij het aannemen

van nieuw personeel, Eet nane wanneer het personeelsaanbod klein is.
Verder is de medische aanstellingskeuring vaak ni.et erg grondig. Naar

de mening van veel verzekeringsgeneeskundigen is dit laatste zeker voor

verbetering vatbaar; bij voorkeur moet de keuring worden uJ.tgevoerd

door een (bedrijfs)arts die goed op de hoogte is van de arbeidsbelasting.

6t



Verder moet de instelling bij het aannemen van nieuw personeel sel-ecteren

op motivatie van de werkneemsters. Soflicitanten moeten daarbij ook

beter worden voorgelicht over de aard van het werk. Nu hebben mensen

die beginnen in de gezinsverzorging vaak een veel te rooskleurig beeld

van wat het werk inhoudt en de arbeidsbelasting.
Daarnaast wordt een aantaf malen genoemd dat de verhouding tussen 1ei-
dinggevenden en ultvoerenden soms aanleiding kan geven tot verzuim, dan

we1 dat de handel-wijze van leidinggevenden de verzuimduur kan verlengen.
( "Leidinggevenden staan vaak niet open voor de problemen van de uitvoe-
renden" ) . Verder kunnen een slecht management en een slechte sfeer op

het werk ook belangrijke bronnen van verzuim zijn.
De geringe belangstelling die leidinggevenden vaak hebben voor zieke

werkneemsters kan op twee manieren invloed hebben op het ziekteverzuim.

In de eerste plaats is de meldingsdrempel laag. l,ianneer men zich ziek-
meldt lokt dit volgens veeL verzekeringsgeneeskundigen geen reactie uit
bij de leidinggevende, ongeacht (bijvoorbeeld) de freguentie waarnee

men zich ziekneldt. Hierdoor wordt het mensen te makkelijk gemaakt om

zich snel ziek te melden.

Daarnaast nemen leidinggevenden doorgaans geen contact op met mensen

die ziek thuis zijn. Zieken leggen dit uit als een teken van desinte-
resse. Hierdoor zou de hervattingsdrernpel verhoogd kunnen worden: j-mmers

idanneer men bij ziekte geen enkele belangstelling van de leidster of de

instelfing ondervindt ervaart men de noodzaak om snel weer aan de slag

te gaan ook niet als erg groot.
Bij ziekteverzuim zou van de instelling wat neer betrokkenheid moeten

uitgaan naar de zieke toe dan thans het geval is. ("Vaak is er een niet
begrijpende houding van de werkgever jegens zieken. Met een empatischer

benadering, door het tonen van wat meer belangst,elling, zouden werkgevers

veel langdurig zieken eerder in het zadel kunnen helpen" ) .

Verder hebben een aantal- verzekeringsgeneeskundigen en AMD-en de ervaring
dat de ziekteduur soms verlengd wordt doordat een instelling (c.q. de

leidinggevenden) niet voldoende soepelheid betracht wElnneer Inen na

ziekte weer gedeeltelijk aan het werk wil, of aangepast werk wi1 gaan

doen. Wanneer leidinggevenden hierbij niet voldoende wil1en bemiddelen,

blijft Inen nog weL eens tanger in de Ziektewet dan strikt noodzakelijk
zou zijn.
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Eén verzekeringsgeneeskundige vindt dat een gedeelte van het hoge ziekte-

verzuim ook toegeschreven kan worden aan het feit dat instellingen soms

oneigenlijk gebruik maken van de Ziektewet. Hii heeft de indruk dat er

gesaneerd wordt op kosten van de bedrijfsvereniging. De zwakkeren worden

daarbij uit het arbeidsproces gestoten, en zijn op die manier de dupe

van de bezuinigingen. Vooral mensen die allang in dienst ziin kunnen zich

noeilijk aanpassen aan de eisen die aan hun gesteld worden ten gevolge

van de bezuinigingen (dat wi1 zeggen de grotere werkdruk, meer en zwaar-

dere cliënten, het wegvalfen van de meer sociaLe aspecten uit het werk).

Werkgevers kunnen of wilIen, dit niet opvangen en wentelen dit af op de

bedrijfsvereniging. Een tweede vorm van oneigenlijk gebruik van de

Ziektewet kan voorkomen wanneer een instelling iemand reintegreert in
het kader van arbeidstherapie. De betrokkene blijflt dan voor 100% in de

Ziektewet, en draait boven de sterkte mee. In de praktijk blijkt echter

dat men niet altijd boven de sterkte meedraait, maar soms gewoon het

eigen werk uitvoert.
Bij één rayonkantoor wordt sterk de nadruk gelegd op de ro1 van de

organisatie in het verzuim. Wanneer bij een instelling het verzuim hoog

is probeert men (dat wil zeggen, de verzekeringsgeneeskundige en AMD)

te achterhalen of het management goed functioneert, of er beleid gevoerd

wordt ten aanzien van ziekteverzuin. Vaak is het hoge verzuim aan derge-

J_ijke factoren toe te schrijven. ook ziet men wel dat binnen een bepaalde

groep het verzuim hoog is. Wanneer dat wordt geconstateerd probeert

men, samen net de werkgever, te achterhalen of dit toe t.e schrijven is
aan het disfunctioneren van de leidinggevende. Is dit het geval, dan

wordt er bij de werkgever op aangedrongen hiervoor een oplossing te
zoeken. De meeste werkgevers zijn bereid dit soort problemen aan te
pakken, omdat men zelf ook naar een efficiëntere organisatie toe wil.

Tot slot zijn een aantal oorzaken van ziekteverzuin genoemd die betrek-

king hebben op een bepaalde cultuur, binnen de instelling, of in de

omgeving.

Vaak wordt gerefereerd aan de sfeer binnen een instelling. "Als het

gezellig is, en de sfeer is gemoedelijk dan is het verzuim vaak lager."
Dit is niet toe te schrijven aan concrete beleidsmaatregelen, maar aan

een bepaalde "cultuur" die er al dan niet is bij een instelling.
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Verder wordt bij nagenoeg a1le rayonkantonen de hoogte van het verzuim

in verband gebracht met de geografische ligging van de desbetreffende

instelling. Volgens een aantal verzekeringsgeneeskundigen en AMD-en

heeft dit Le maken met het feit dat op het platteland het arbeidsethos

beter is, maar ook de sociafe controle groter. (Een andere plattelands-
instelling wordt gekenschetst a1s liggend in een moeilijk gebied, waar

de cultuur een hoog verzuim in de hand werkt). fn de stad verzuimt men

dan vaak wat langer door gebrek aan sociale controle, of (door een

verzekeringsgeneeskundige genoemd) doordat mensen in de stad mondiger

zijn en zich niet zo snel arbeidsgeschikt laten verklaren door de ver-
zekeringsgeneeskundige, dan wel hj,ertegen protest aantekenen. Bii een

andere (stads)instelling is het verzuim volgens de AMD ondermeer hoog

omdat er in dat stadsdeel een hoge werkl-oosheid is, en de woonomgeving

slecht is door stank en lawaai van fabrieken en door de slechte behui-
zing.
Deze oorzaken van verzuim, waarbij men refereert aan omgevingsfactoren,

of cultuur, zijn zeer divers en dikwijls moeilijk te concretiseren. Dit
maakt het niet eenvoudig maatregelen voor te stellen waardoor deze

effecten beïnvloed kunnen worden.

6.4 Rerntegratie
l'ianneer een verzekerde is overgedragen aan het rayonkantoor, en de VG

vindt dat reintegratie in aanmerking komt, overleggen VG en AMD gewoon-

lijk eerst over wat ienand al mag/nog kan. De AMD gaat dan met de instel-
ling, of soms ook met de leidinggevende, overleggen h,at de mogelijkheden

zijn. !'ianneer er een reïntegratie tot stand komt verzorgt de AMD ook de

follow-up, dat wi1 zeggen na verloop van tijd wordt geëvalueerd hoe de

werkhervatting is verlopen en of er verdere aanpassingen nodig zijn.
Globaal genonen zijn er twee vormen van reïntegratie. De vorm die in de

gezinsverzorging het meest voorkont, is gedeeltelijke werkhervatting
(artikel l0 Ziektewet). Volgens afle ondervraagden is de mogelijkheid om

het werk voor een gedeelte te hervatten altijd aanwezig binnen de gezj-ns-

verzorging. Bij de instellingen is men gewend aan het inroosteren van

een groot aantal- part-timers; het inroosteren van iemand voor enkele

dagdelen fevert hierdoor meestal geen problemen op. Gedeeltelijke werk-
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hervatting wordt ook vaak gehanteerd als overgangsmaatregel voor men tot
volledi.ge werkhervatting overgaat.

Naast gedeeltelijke werkhervatting komt ook aangepast werk voor als

middel om reïntegratie te bewerkstelligen. Hieronder kan bijvoorbeefd
worden verstaan minder gezinnen per dag/week, lichtere gezinnen, extra
begeleiding, of (op het plaEtefand) ook we} een zo kort mogelijke woon-

werk afstand. Over de mogelijkheden tot het doen van aangepast werk

verschillen de meningen. Een verzekeringsgeneeskundige vindt dat er
binnen de gezinsverzorging redelijke mogelijkheden zijn voor aangepast

werk, en dat wanneer aangepast werk niet wordt gerealiseerd, dit meestal

een teken is van onwiL van de werkgever. Bfj een ander rayonkantoor is
men echter van mening dat de werkgevers in het algemeen erg bereidwillig
zi.jn, maar dat ze (door de bezuinigingen) bijna geen mogelijkheden meer

hebben voor aangepast werk. Weer een ander vindt dat van aangepast werk

bj-nnen de gezinsverzorging helemaal geen sprake kan zijn, ondat het

altijd het zwaardere huishoudelijke werk betreft. "Er zijn tegenwoordig

alleen zwar.e en heel zware gezinnen".

Eén verzekeringsgeneeskundige stipt aan dat de mogelijkheden voor reïnte-
gratie door middel van aangepast werk bij de gezinsverzorging beperkter

zijn dan bij andere sectoren van de gezondheidszorg. Dit is niet alleen
toe te schrijven aan het feit dat er maar één soort werk is in de gezins-

verzorging, maar ook doordat de uitvoerenden vaak laag opgeleid zijn.
Er is daardoor geen nogeLijkheid om iemand gedurende enige tiid totaal
ander werk te laten doen (bijvoorbeeld administratlefl werk). In zieken-

huizen komen op deze wijze we1 reintegraties tot stand.

Door verschillende ondervraag;den wordt benadrukt dat het bij reïntegratie
van groot belang is dat er goed wordÈ ingespeeld op de beperkingen die
iemand heeft. "Een uitvoerende net rugklachten moet je nÍet meteen bij
een bedlegerige bejaarde plaatsen die uit bed getild moet worden".

Vooral bij het onderhandelen over de soort aanpassing in het werk speelt
de AMD een zeer belangrijke ro1. Ook een goede follow-up is van groot

belang, mede om vast te stellen of ienand al dan niet het gewone werk

weer kan hervatten. Blijvende reintegratie is vaak een zaak van onderhan-

deling tret de werkgever; "is deze bereid iemand blijvend lichter werk

te geven, in combinatie met een gedeeltelijke WAO-uitkering."
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Naar aanleJ-ding van het gesprek over reintegratie deelt één verzekerings-

geneeskundige mee dat, behal-ve rnet langdurig zieken, zijns inziens de

instellingen ook met oudere werkneemsters wat meer rekeni-ng moeten

houden. Een groot aantaf vrouwen gaat (blijvend) wat mj.nder uren werken

a1s ze te zwaar belast worden, of als de combinatie werk-eigen gezin te
zwaat wordt. Instel-Iingen zouden deze vrouwen wat meer moeten ontzien.
Met nane wat oudere fu]l-timers worden vaak Le zwaat belast doordat ze

teveel- gezinnen per week hebben. Instellingen onderkennen deze problemen

vaak niet. De verzekeringsgeneeskundj.ge vindt het de taak van de leiding-
gevende om hierop meer alert te zijn.

6.5 Maatregelen

In de gesprekken is uitgebreid ingegaan op de maatregelen die nen zou

kunnen nemen om het verzuim in de gezinsverzorging onlaag te brengen.

Vaak worden daarbij a1 specifieke voorbeelden aangedragen van maatregelen

die door bepaalde instellingen zijn genomen maar waarvan men vindt dat

ze algemeen ingevoerd zouden kunnen worden.

Een grooL aantal suggesties heeft betrekking op het verhogen van de

belastbaarheid van uitvoerenden in de gezinsverzorging. In de eerste
plaats moeten instellingen een duidelijk aannamebeleid voeren. Een

verzekeringsgeneeskundige geeflt een voorbeefd van een instelling voor

gezinsverzorging in zijn rayon waar diL Soed geregeld is: "Geen con-

tracten voor minder dan 16 uur, geen fuLl-timers (is te zwaar), geen

jongeren beneden 25 iaar (kunnen vaak de problemen niet aan)". De meeste

instellingen hanteren wef een bovengrens (bijvoorbeel-d maximaaL 4O of
45 jaar) bij het aannemen van nieuw personeel. Vervolgens moet bij het

sollicitatiegesprek goed worden nagegaan of men wel- voldoende gemotiveerd

is voor het werk. Bij vier rayonkantoren wordt ook benadrukt dat er bij
de sollicitatie tevens goede voorfichting over het werk noet plaatsvinden

("er moet goed duidelijk gemaakt worden dat het geen sociaal werk is,
of begeleiding, maar gewoon huishoudelijk werk").

Vervolgens moet er een goede aanstellingskeuring plaatsvinden. Tegen-

woordig laten de meeste instellingen nieuwe medewerksters we1 medisch

keuren, maar verschillende verzekeringsgeneeskundigen vinden dat de
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kwaliteit van deze keuringen nogal eens te wensen overfaat. De keuringen

zouden verricht moeten worden door een bedrijfsarts, die goed op de

hoogEe is van de arbei.dsbelasting. Eén verzekeringsgeneeskundige vindt
dat niet all-een de aanstel-lingskeuring door een bedrijfsarts verricht
moet worden, maar dat er bij instellingen ook een bedrijfsarts zitting
zou moeten hebben in het sociaal-medisch team bij instellingen. Van een

"medisch aanspreekpunt" binnen een instelling zou een prevent,ieve werking

kunnen uitgaan doordat men met beginnende klachten naar de bedrijfsarts
kan gaan. Deze zou dan in een vroegtijdig stadium aanpassingen in het
werk kunnen regelen. Volgens deze verzekeringsgeneeskundige is aan-

sluiting bij een BGD voor instellingen voor gezinsverzorging zeker geen

Iuxe. Andere verzekeringsgeneeskundigen zien hier niet zoveel heil in,
ondat een bedrijfsarts in verband met de vele, solitaire werksituaties,
nauwelijks invloed kan uitoefenen op de arbeidsomstandigheden.

Een verzekeringsgeneeskundige vindt aanstellingskeuringen niet zo'n
goed middel bij de selectie van personeel. In de eerste pl-aats omdat de

keuringen wetenschappelijk niet goed onderbouwd zijn, en in de tweede

plaats omdat er een soort ont,erechte discriminatie wordt teweeggebracht

door aanstellingskeuringen. ("We kunnen niet allemaal de Olympische

Spelen winnen, Eaar ook die mensen die wat later aan de finish komen

moeten een kans krijgen" ) . Deze verzekeringsgeneeskundige is van mening

dat werkgevers wat minder belastbare werkneemsters toch moeten aannemen,

en dat het mogelijk is om hiermee rekening te houden bij het werk.

Bij werkneemsters die al in dienst zijn kan de belastbaarheid worden

verhoogd door het geven van cursussen, zoals tiltechniek, omgaan met

bepaalde ziektes, effectief schoonmaken. Verschillende verzekerings-
geneeskundigen leggen ook nadruk op het feit dat deze cursussen regel-
natig herhaald moeten worden. Een verzekeringsgeneeskundi-ge vraagt
verzekerden die bij hen komen of, en hoe vaak, er cursussen zijn bii de

instelling. A1s hij vindt dat een instelling op dit gebied niet actief
genoeg is, seint hij de AMD, dat, die dat een keer bij de instelling ter
sprake noet brengen.

Eén AIvÍD vindt het wef goed dat er aan deskundigheidsbevordering wordt

gedaan, maar is daarnaast van mening dat "de wat oudere vrouwen die
twee of drie ochtenden wilIen werken, moet je niet lastig vaflen met

cursussen en besprekingen, want dat wi11en ze niet. Nu krijgen ze dat
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vaak opgedrongen, maar je kunt dat beter overlaten aan de jongere, meer

gemotiveerde werkneemsters " .

Een ander belangri-jk facet waardoor de belastbaarheid verhoogd kan

worden, is de mate van ondersteuning die werkneemsters krijgen. Vier

ondervraagden geven aan dat het erg belangrijk is dat een uitvoerende

de problemen die zij ondervindt, in het werk kan terugkoppelen, en dat

er daadwerkelijk aandacht en ondersteuning voor is. Deze ondersteuning

kan zowel van collega's afkomstig zijn (bijvoorbeeld door groepswerk-

besprekingen) of van de leidinggevende. Twee maal wordt genoemd dat het

ook van groot belang is dat een uitvoerende door de leidster wordt

gesteund naar de gezinnen toe. In de praktiik is dit lang niet altijd
het geval ("situaties waarbij een gezin zes verschillende verzorgsters
krijgt in een half jaar, die er affemaaf gillend weglopen. Het is de

taak van de leidster om te zorgen dat dat niet kan gebeuren" ) . Daarnaast

noeten uitvoerenden ook leren hoe ze zich mondiger kunnen opstellen
tegenover c1iënten.

Een klein aantal suggesties heeft betrekking op het verl-agen van de

arbeidsbelasting. Eén verzekeringsgeneeskundige zegl daE het nuttig zou

zijn als de bezuinigingen wat teruggedraaid kunnen worden, zodat de

belasting en de hoge werkdruk wat verminderd kunnen worden. Hii acht het

niet waarschijnlijk dat dit zal gebeuren.

Eén keer is genoemd dat men wat soepeler moet ongaan met het geven van

vrije dagen. Twee keer wordt aangegeven dat de belasting wat verminderd

kan worden door de woon-werkafstand zo klein mogelijk te houden. Dit
speelt Eet name bij plattelandsinstellingen een ro1.

Verreweg het grootste aantal suggesties voor verlaging van het ziektever-
zuim heeft betrekking op het beleid van de organisatie ten aanzien van

werk en ziekteverzuin.
In de eerste plaats is een aantal malen genoemd dat de instellingen
zakelijker te werk moeten gaan. Met werkneemsters moeten regelmatig

functioneringsgesprekken worden gehouden, dat wil zeggen de begeleiding

van uitvoerenden moet worden geprofessionaliseerd. ("Men is nu allemaal

te lief en te aardig voor elkaar. Het werk moet meer benaderd worden

zoals in een produktiebedrijf, met zorg a1s produkt").
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Het bovenstaande hangt samen met een argument dat door veel ondervraagden

is genoemd: professionallsering vau het pensoneelsbeleid. Het is van

belang dat er een goede personeelswerker is. Nu is dat met name bii
kleinere instellingen vaak niet het geval, en dientengevolge is er bii
die inst,ellingen weinig kennis over (en aandacht voor) ziekteverzuim,

arbei-dsomstandigheden, verzekeringsgeneeskundige zaken en personeels-

beleid. Verder is het van belang dat het hoofd personeelszaken ook

daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het beleid.

Een punE dat door een aantal AMD-en sterk wordt gepropageerd om het

verzuim te doen afnemen, is het invoeren van een gestructureerde aanpak

van het verzuim bij instellingen. Een aantal AMD'en zijn hiermee, met

Sugces, aan de Slag gegaan. In de eerste plaats Eoet men ervOor zorgen

dat het ziekteverzuim uit de taboesfeer gehaald wordt, waar het nu vaak

in zíL. Ziekteverzuiu moet een normaal bespreekbaar onderwerp worden.

Hiertoe wordt onder meer aan leidinggevenden geleerd hoe zij met verzuim

moeten omgaan. De verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding wordt

voor een groot deel bii de leidinggevenden gelegd; personeelszaken

vervult een meer superviserende rol. Van belang is daarbii dat er in de

orgalisatie een duidelijk beleid is ten aanzien van arbeidsomstandigheden

en ziekt,everzuim, en dat management en leiding daar achter staan. Lei-

dinggevenden moeten leren dat ze een wat kritischer houding moeten

aannemen ten aanzien van verzuim. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk

voor regelmatig conEact met de zieke. De frequentie en vorn van dit
contact moet worden voorgeschreven, zodat langdurig zieken niet afhan-

kelijk zijn van de goede wil van individuel-e leidsters zoals nu nog

vaak het geval is. De AMD kan een instel-Iing adviseren bi.j de invoering

van een dergelijke verzuimaanpak. Van groot belang is vooral dat men

aandacht blijft geven aan het zj.ekteverzuim, ook wanneer dit tot een

aanvaardbaar niveau is gedaald. In het werk van leidinggevenden moet

ziekteverzuim een structureel punt van aandacht zijn.
Eén AMD is van mening dat instellingen de verantlvoordelijkheid voor

verzuimbegeleiding juist niet bii de leidinggevenden moeten leggen,

maar bij iemand die wat hoger in de organisatie zit. In de eerste plaats

omdat het, volgens hem, de verhoudlng tussen de leidster en uitvoerende

kan schaden als de leidster zich kritisch moet opstellen ten aanzien
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van het verzuim van de uitvoerende. Daarnaast heeft een staffunctionaris
soms meer overzicht over het verzuim bii de hele instelling.
Door vier onder-vraagden wordt aangegeven dat het van belang is dat

binnen de instellingen gepraa! wordt met mensen die lang of veel ver-

zuimen om de achterliggende oorzaken van dit verzuim te achterhalen. De

instelling moet daarbij in eerste instantie trachten zelf een oplossing

te zoeken samen met betrokkene. In tweede instantie kan dan gevraagd

worden of de BVG wiI interveniëren.
Slechts één keer wordt naar voren gebracht dat meer en betere controle

wenselijk is om het verzuim omlaag te brengen. Deze controle zou uitge-
voerd moeten worden door lekencontroleurs met uitstelbevoegdheid (dat

wil zeggen dat zij een einddatum voor de ziekte kunnen vaststellen).

Aan het eind van ieder gesprek is aan de verzekeringsgeneeskundige en

de AMD gevraagd op welke manier hun functioneren efflectiever zou kunnen

verlopen. Hier scoorde de wens om de beschikking te hebben over betere

verzuimcijfers onbetwist het hoogst. Met betere (dat wil zeggen recente,

gedetailleerde en betrouwbare) cijfers zouden dan werkgevers in een

vroeger stadium moeten worden benaderd dan thans het geval is. Daarnaast

heeft één verzekeringsgeneeskundige behoeflte aan epidemiologisch onder-

zoek naar de oorzaken van ziekteverzuim. Wanneer hierin meer inzicht
is, kan de aandacht gericht worden op preventie.Ook bestaat er wel-

behoefte aan beter dossierbeheer en documentatie van casussen. Dit zou

voor de verzekeringsgeneeskundigen tiidsbesparing kunnen opleveren.

Een aantal suggesties die zijn gedaan hebben betrekking op de taken en

bevoegdheden van de AMD. Een aantal AMD-en zou uitbreiding van hun

bevoegdheden wilLen hebben, in die zin dat ze sanctieroogelijkheden zouden

wil1en hebben ten aanzien van werkgevers "die het niet goed doen", of

althans maatregelen kunnen opleggen. Twee AMD-en zouden een wat andere

taak willen hebben dan thans het geval is. Nu hebben AMD-en veel- be-

sprekingen over individuele geva11en. Eén AMD zou liever een meer voor-

Iichtende ro1 spelen naar instellingen toe, een andere AMD zou graag

meer geschoold willen worden in vergader- en onderhandelingstechnieken.

Verder zou het functioneren van de AMD vaak elfliciënter kunnen zijn als

werkgevers eerder contact zouden leggen met de AMD' of wanneer er regel-

matiger contact zou zíjn. Wanneer de AMD betere administratieve onder-
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steuning zou krijgen, zou er ook lueer tiid vri-jgenaakt kunnen worden

voor contact met werkgevers.

Een verzekeringsgeneeskundige vindt dat de BVC een kwalitatief betere

begleiding moet geven bij ziekte. De HVG-en zijn hiertoe niet de aan-

gewezen per.sonen, dit zou moeten gebeuren door beroepskracirten (biivoor-

beeld bedrijfsartsen), in samenwerking met een bijgeschoolde AMD die

meer bevoegdheden heeft.

6,6 Slotopmerkingen

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de maatregelen ter
verlaging varr het ziekteverzuim vooral betrekking hebben op het gevoerde

(te voeren) beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden en ziektever-

zuim. Bij één rayonkantoor is men bij bemiddeling en het nemen van

maatregelen al sterk gericht op het bieden van oplossingen op instel-
Iingsniveau, dat wil zeggen men probeert te achterhalen of het verzuim

is terug te voeren op bepaalde kernproblemen binnen de organlsatie, en

probeert deze dan aan te Pakken.

De voorgestelde maatregelen hebben voor een deel betrekking op de aanpak

van het ziekteverzuin en het invoeren van verzuimbegeleiding. Voor een

deel ligt de nadruk ook op professionalisering, waarbij wordt geÏmpli-

ceerd dat dit onder meer bereikL moet worden door een andere, meer

zakelijke benadering van het werken in de gezinsverzorging.

Daarnaast wordt benadrukt dat de aandacht met name ook op preventie

gericht moet worden. Opvallend is dat hieromtrent, door de verzekerings-

geneeskundigen veel verschillende aandachtspunten worden genoemd. Er is
geen algemene beleidslijn over de wiize waarop preventie nader moet

worden ingevuld: elke verzekeringsgeneeskundige heeft hierover andere

denkbeelden. Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor de maatregelen die

zijn genoemd ter verlaging van het ziekteverzuim. EIke verzekerings-

geneeskundige geeft hieraan een iets andere invulling, afhankelijk van

zijn interesses en denkbeelden.

Veel van de voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de gezinsver-

zorging in het algemeen. Suggesties over wat de in dit onderzoek be-

trokken acht instellingen specifiek kunnen/moeten doen om het ziektever-

zuim omlaag te brengen zijn voor de verzekeringsgeneeskundigen en AMD-

en moei.lijk te geven omdat men in de meeste gevallen de instelling niet
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erg goed kent, voor een deel komt dat omdat een aantaf van de onderzochte

instellingen tamelijk klein zijn. De verzekeringsgeneeskundigen (en ook

de AMD-en) moeten hun aandacht en tijd verdelen over een groot aantal
in het rayon gevestigde werkgevers. Klej.ne werkgevers zullen hierbij
minder aandacht krijgen dan grote werkgevers. Ditzelfde geldt ook voor

de problemen die zich voordoen bij de instellingen. Met instellingen
waar het verzuim laag isi waar geen spralce is van arbeidsconflicten en

waar al-1erIei zaken net betrekking tot werkhervatting en reïntegratie
intern met de nodige souplesse worden geregeld, za1 vanuit het rayon-

kantoor minder vaak contact worden opgenomenr terwijl anderzijds vanuit
deze instellingen de behoefte aan contact met het rayonkantoor ook

minder groot zal zijn.
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DE ONDERZOCHTE INSTELLINGEN ONDERLING VERGELEKEN

7.I Inleiding
In de vorige hoofdstukken zijn steeds de meningen weergegeven over de

oorzaken van het ziekteverzuin onder uitvoerenden in de gezinsverzorging

en de nogelijke oplossingen daarvoor, van de diverse geledingen die bij
een instelling in deze sector kunnen worden onderscheiden. Zo is in
hoofdstuk 2 de visie hierover bellcht van het management van de onder-

zochte instellingen, in hoofdstuk 3 hebben de ideeën hierover van de

leidinggevenden centraal gestaan, in de hoofdstukken 4 en J ziin de

uitvoerenden zelf aan het woord gekomen, en in hoofdstuk 6 zijn de

meningen hierover weergegeven vern degenen die van verzekeringsgenees-

kundige zijde benoeienis hebben Eet de onderzochte instellÍngen. Leggen

we de meni"ngen van de onderscheiden groepen naast elkaar, dan valt op

dat, door a1len in feite vooraf als bron voor het ziekteverzuim wordt

aangevrezen de zware fysieke belasting van het werk voor de uitvoerenden.

Het zijn globaal gesteld vooral zware huishoudeliike werkzaanheden die

bij de cliënten noeten worden gedaan - veaarvoor per cliënt niet veel

uren worden uitgetrokken - die niet alleen onder grote tijdsdruk bii de

cliënt moeten worden verricht, maar ook bij neerdere cliënten per week

(of per dag). Dat deze werkzaanheden op den duur een overbelasting

kunnen veroorzaken wordt globaal genomen door het n€rnagement, de verzeke-

ringsgeneeskundigen en AMD-en net nalne geweten aan het feit dat veel

uitvoerenden ooit onder heel andere werkomstandigheden zijn begonnen in
de gezinsverzorging en deze verzwaring van het werk niet aankunnen. Door

de leidinggevenden wordt daarentegen meer gewezen op het feit dat ook

nu nog velen met verkeerde verwachtingen over het werk in de gezins-

verzorging gaan werken, terwijl door de uitvoerenden zelf de oorzaak

voor deze overbelasting Eeer wordt toegeschreven aan de tijdsdruk waar-

onder men ntoet werken en het feit dat men tijdens het werk geen beroep

kan doen op collega's of de leidinggevende. Bovengenoende factoren

kunnen worden beschouwd a1s meer algenene factoren die in de gezins-

verzorging spelen en de vraag die dan opdoemt is waarom desondanks bij
de ene instelling sprake is van een aannerkelijk lager verzuim onder de

uiLvoerenden dan bii de andere instelling.
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Bij de selectie van de instellingen is bewust gekozen voor een gelijke
verdeling op dit punt; dat wi1 zeggen er is gesproken met vier instel-
lingen met een relatief laag verzuj.n en met een qua regio en werkgebied

vergelijkbare groep instellingen met een relatief hoog verzuim. De

verwachting hierbij was dat door de instellingen met een laag verzuim

vooral punten naar voren zouden worden gebracht waarotr het voor hen

niet onbegrijpelijk is waarom het verzuim bij hen veel lager is; en

mede op grond daarvan veel adviezen zouden worden gegeven voor andere

instellingen. In de praktijk bleek dit echter nauwelijks het geval: ook

bij de instellingen net een laag verzuim werden heel wat knelpunten
genoemd die voor de uitvoerenden bij de eigen instelling spelen €D,

evenals bij de instellingen met een hoog verzuin, veel suggesties naar

voren gebracht hoe deze zouden noeten worden aangepakt. Hoofdstuk 4

geeft in feite eenzelfde bee1d. Uit de vragenlijsten die de uj.tvoerenden

hebben ingevuld komt naar voren dat vrijwel iedereen (zeer) tevreden is
over het werken in de gezinsverzorgi.ng en goed tot zeer goed met de

eigen leidinggevende kan opschieten; desondanks wordt door hen veel

kritiek geuit op de organisatj.e van het werk en op veel punten gewezen

die hierbij zeker verbeterd zouden Eoeten worden.

Bovenstaande geeft aan dat een hoog of laag verzuin bij een instelling
niet aan één (sinpele) factor kan worden toegeschreven en bij de verge-

lijking van de instellingen derhalve niet direct een opvallend verschil
is te constateren dat volledig verklaard waaron de ene instelling te
kanpen heeft net een veel hoger verzuin dan de ander. De verschillen zijn
voornanelijk aan te geven op grond van een conbinatie van factoren en

in dit geval ook neer gebaseerd op de uiteindelijke indruk van de onder-

zoekers dan op puur harde gegevens.

7.2 De veronderstellingen vooraf
Voorafgaand aan het veldwerk zijn een groot aantal hypothesen opgesteld

die door het onderzoek bevestigd zouden kunnen worden. Voor een uitvoe-
rige weergave van deze veronderstellingen wordt verh,ezen naar de in-
terimrapportage (Veerman, 1987); onderstaand wordt hiervan een korte

sanenvatting gegeven.

Vooraf is verondersteld dat bij de instellingen met een relatief laag
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verzuim eén of meerdere van de volgende punten in de organisatie aanwezig

zouden zijn:
- voor de vervanging van zieken zou geen beroep worden gedaan op cof-

lega' s ;

- er zou geen differentiatie zijn naar type hulpverlening of iuist wè1

een scherpe specialisatie binnen de instelling zijn naar langdurige

en tijdelijke hulpverlening;
- er zou geen h,achtlijst van c1iënten ziin;
- de uitvoerenden zouden in een tearnverband werken;

- de instelling zou een duidelijke stellingname hebben over wat cliënt
en uitvoerende wel en niet van efkaar kunnen verwachten;

- er zou voor de instelling voldoende personeelsaanbod zijn;
- er zou vrij regelmatig contact zljn met de keuringsartsen;

- bij de selectie van personeel zou onder andere op de psychische ge-

schiktheid van kandidaten worden gelet;
- het personeelsbestand v€Ln de instelling zou geen groot percentage

(kleinere) deeltijders omvatten;

- de instelling zou voldoende ruimte geven voor adequaÈe opleidingen en

deskundi gheidsbevorde ring ;

- de sociale afstand tussen de leidinggevenden van de instelling en de

uitvoerenden zou niet (te) groot zijn;
- de uitvoerenden zouden op gezette tijden wisselen van c1iënt;
- er zou voor de uitvoerenden duidelijkheid zijn over haar of zijn

vervanging bii ziekte;
- er zouden binnen de instelling "informele" personeelsactiviteiten

plaatsvinden zoals festiviteiten, verenigingsleven, en dergelijke;
- bij de instelling zou men zich bij ziekte noeten melden bij de eigen

leidinggevende;
- er zouden door de instelling wel eens spoedcontroles door de BVG

worden aangevraagd;

- bij de instelling zou door de leidi-nggevenden vrij regelmatig contact

worden onderhouden met de eigen zieken;

- er zouden in de hulpverlening van de instelling ook lichtere werk-

situaties aanwezig ziin ;

- bij de instelling zou gebruik worden gemaakt van enige vorm van be-

dri j fsgeneeskundige begeleiding.
In de volgende paragraaf wordt bekeken of één of meerdere van bovenge-

noemde punten inderdaad aanwezig blijken te zíjn bij de onderzochte
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instellingen met een laag verzuim. Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre

dit ook de punten zijn waarop zij zich onderscheiden van de instellingen
met een hoog verzuim en welke punten hierbij eventueef nog meer als

kenmerkend voOr instellingen met een laag verzuim naar voren komen.

7.3 De resultaten van de vergeliiking
Voor de vergelijking is aan de hand van de gegevens uit de interviews
eerst steeds per instelling nagegaan hoe in de praktijk de werkzaanheden

binnen de instelling worden georganiseerd, welke interne overlegvormen

er zijn, welke procedure wordt gevolgd bii een ziekmelding, en derge-

Iijke. Vervolgens zijn deze gegevens naast elkaar gelegd en j.s voor de

vier instellingen met een relatief laag verzuim bekeken op welke punten

alle vier overeenkomen; en on de grens iets minder scherp te steflen op

welke punten drie van de vier overeenkonen. Eenzelfde procedure is
gevolgd voor de instellingen met een hoog verzuin onder de uitvoerenden.

Uit de vergelijking blijkt dat de vier onderzochte instellingen met een

relatief laag verzuin de volgende kennerken gemeenschappelijk hebben:

- er zijn weinig uitvoerenden met een fulI-time dienstverband en men

heeft als instelling ook voorkeur voor wat kleinere contracten ( "meer

dan 32 uur is eigenlijk te veel");
- de uitvoerenden zijn ingedeeld naar vaste wiiken/rayons;

- ongeveer de helft van de leidinggevenden heeft een MBQ-opleiding;

- de leidinggevenden hebben eIk 's ochtends een eigen spreekuur;

- de instelling heeft één of tvree vaste keuringsartsen;

- bij de planning worden of (zoveel nogetijk) de regels van de instelling
aangehouden over het maximale aantal adressen per week voor een uitvoe-

rende, of er is bij de leidinggevenden in het algemeen veel aandacht

bij de planning voor de individuele werklast van een uitvoerende;

- bij de instelling wordt door de leidinggevende een vrij frequent

persoonlijk contact onderhouden met de eigen zieken.

Drie van de vier instellingen met een laag verzuim hebben daarnaast nog

de volgende kenmerken met elkaar gemeen:

- de instelling biedt voornarelijk de traditionele hulp en niet bijvoor-
beeld 7 x 24 uur, hulp op maat of avond-weekendhulp;

- er is hooguit pas sinds kort een wachtlijst van c1iënten;
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- er is binnen de instelling een differentiatie naar werksoort/type

hulpverlening;
- door de leidinggevenden worden vrij regelmatig huisbezoeken afgelegd;

- de leidinggevenden houden naast hun rayonvergaderingen ook vrij regel-

matig plenaire vergaderingen;

- door de leidinggevenden wordt per rayon, gezamenliik gepland;

- de uitvoerenden hebben de ervaring dat men voldoende mogelijkheden

heeft voor indivuele werkbesprekingen met de eigen leidinggevende;

- er worden door de leidinggevenden redelijk frequent groepswerkbe-

sprekingen voor de uitvoerenden georganiseerd;

- de instelling heeft een personeelsvereniging en aan festiviteiten, en

dergelijke, wordt aandacht gegeven.

- de instelling houdt verplichte cursussen voor de uitvoerenden of

biedt hen ruime mogelijkheden voor het volgen van cursussen;

- er wordt door de instelling een introductiecursus gegeven en een vrij
duidelijke proefperiode aangehouden (bijvoorbeeld een beoordeling na

afloop, aan de hand van scoringslijsten);
- er wordt door de uitvoerenden geen uniform gedragen;

- de uitvoerenden moeten zich bij ziekte afmelden bij de eigen leiding-
gevende èn de cliënt;

- naar het oordeel van de AMD heerst er binnen de instelling een gemoede-

lijke sfeer mede sarnenhangend met de soepele stijl van leidinggeven

van de zijde van het management en de regelmogelijkheden die de 1ei-

dinggevenden hierdoor krijgen bij werkhervatting van Iangdurig zieken;

- om redenen dat er door de instelling zeJ-f reeds voldoende aandacht

wordt geschonken aan reïntegratieroogelijkheden, heeft de AMD weinig

contact met de instelling.

Wanneer bovengenoende kennerken worden vergeleken Ínet de punten die in
de vorige paragraaf zijn weergegeven, dan blijken de volgende veronder-

stellingen door het onderzoek te worden ondersteund. Instellingen Bet

een relatief laag ziekteverzuim onder uitvoerenden, hebben:

- een scherpe specialisatie binnen de instelling naar langdurige en

ti jdelijke hulpverlening ;

- geen (grote) wachtliist van cliënten;
- een vrij regelmatig contact met de keuringsarts (in dit geval: a1

lange tijd éen (of meerdere) vaste keuringsartsen);
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- bieden voldoende ruimte voor adequate opleidingen en deskundigheids-

bevordering;
- binnen de instelling 'informele' personeelsactiviteiten zoals een

personeelsvereniging, festivÍteiten, en dergeliike;
- de regel dat een uitvoerende zich bij ziekte moet afmelden bij de

eigen leidinggevende (maar bij de onderzochte instellingen óók bii de

cliënt);
- houden vrij regelmatig contact met de zieken via hun eigen leidin=-

gevenden.

De vraag die hierbij dan echter gesteld noet worden is of bij de instel-
lingen tret een hoog verzuin onder de uitvoerenden, deze kennerken niet
aanwezig zijn (en in feite ook nieE de overige punten die in de vorige
paragraaf zijn vermeld). Worden de vier betrokken insEellingen hierop

vergeleken, dan kan het volgende schema worden opgesteld.
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Vergelijking van de instellingen met een laag verzuim versus de instel-
lingen Eet een hoog verzuim op een aantal organisatiekenmerken

0rganisatiekenmerken aanwezig (+) of afwezig (-) binnen de:

instellingen net instel-lingen met
laag verzuim hoog verzuim

- geen (grote) wachtlijsL van
cIiënten

- één of twee vaste keurings-
artsen

- uitvoerenden ingedeeld naar
vasLe wijken/rayons

- de leidinggevenden hebben
's ochtends eigen spreekuur

- leidinggevenden doen vrij
regelnatig huisbezoeken

- leidinggevenden plannen
(per rayon) gezanenlijk

- uitvoerenden vinden voldoende
nogelijkheden te hebben voor
individuele werkbespreking net
de leidinggevende

- leidinggevenden organiseren
redelijk frequent groepswerk-
besprekingen

- uitvoerenden dragen in de
praktijk geen uniforn

- leidinggevenden in het algemeen
onderhouden vrij frequent
contact met de eigen zieken

+*
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Vervolg schema

0rganisatiekenmerken aanwezig (+) of afwezig (-) binnen de:

instellingen met instel-lingen met
Iaag verzui.m hoog verzui.m

- voor de planning zijn regels
over het aantal adressen of er
wordt door de leidinggevenden in
het algemeen voldoende rekening
gehouden net de individuele
werklast + --

- de instelling houdt verplichte
cursussen of biedt ruime moge-
lijkheden voor het volgen van
CUrSuSSen + --

- er is een duidelijke proef-
periode + --

- er is een personeelsvereniging,
en dergelijke + --

- voornamelijk traditionele
hulpverlening + --
(traditlonele hulp +

avond-weekendhulp) (--) (*)
- weinig uitvoerenden met

fu1l-time dlenstverband en voor-
keur voor kleinere contracLen + --
(voorkeur voor grotere dienst-
verbanden) (--) (*)

- men moet zich bij ziekte af-
melden bij de eigen leiding-
gevende èn de c1iënt + --
(a1leen afmefden bij eigen
leidinggevende) (--) (*)

- leidinggevenden houden naast
rayonvergaderingen ook vrij
regelnatig plenaire vergaderingen + -

- circa de helft van de leiding-
gevenden met een MBO-achtergrond + -

- differentiatie naar type hulp-
verlening + --
(geen differentiatie) (--) (*)

- er wordt door de instelling zelf
(voldoende) aandacht besteed aan
reintegratiemogelijkheden + -

- er is een gemoedelijke sfeer en
soepele stijl van leidinggeven + -

een '+' geeft aan: aanwezig bij minstens drie van de vier instellingen
een r--r geeft aan: bij geen of bij hooguit één instelling aanwezig
een r-f geeft aan: bij hooguj,t twee instellingen aanwezig
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In tegenspraak met wat vooraf was verondersteld, bliikt uit dit schema

dat bij a1le vier onderzochte instellingen met een hoog verzuim onder

hun uitvoerenden:
- er geen (grote) wachtlijst is van cliënten.
Bij drie van de vier onderzochte instellingen met een hoog verzuim is
er daarnaast:

- geen differentiatie naar type hulpverlening;
- een vrij regelmatig contact met de keuringsartsen (in dit geval: a1

Iange tijd éen (of meerdere) vaste keuringsartsen);
- worden uitvoerenden bij voorkeur op grotere uren-contracten aangenomen;

- en is er de regel dat een uitvoerende zich bij ziekte moet afmelden

bij de eigen leidinggevende.

Tevens hebben minstens drie van deze vier instel-l-ingen nog met de onder-

zochte instellingen waarbij sprake is van een relatief laag ziekteverzuj-m

onder de uitvoerenden, gemeen dat:

- de uitvoerenden zijn ingedeeld naar vaste wiiken/rayons;

- de leidinggevenden elk 's ochtends een eigen spreekuur hebben;

- er door de leidinggevenden vrij regel-matig huisbezoeken worden af-
gelegd;

- door de lej-dinggevenden (per rayon) gezamenlijk wordt gepl-and;

- de uitvoerenden de ervaring hebben dat men voldoende mogelijkheden

heeft voor individuele werkbesprekingen met de eigen leidinggevende;

- er door de leidinggevenden redelijk frequent groepsi^rerkbesprekingen

voor de uitvoerenden worden georganiseerd, en

- er door de uitvoerenden geen uniform wordt gedragen.

De verschillen tussen de instellingen lijken op grond van deze vergelij-
kingen vooral de volgende punten te betreffen:
- de mate van c.ontact tussen leidinggevenden en de eigen zieken (bij de

instellingen met een laag verzuim liikt di.t contact frequenter, per-

soonlijker, en al met al door meer J-eidinggevenden te worden aange-

houden dan bij de i-nstellingen met een hoog verzuim)

- de mate waarin biJ de planning door de leidinggevende rekening wordt

gehouden met de individuele werklast van de uitvoerende (bij de instel-
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lingen met een laag ver-zuiru lijkt hiermee door alle leidi-nggevenden

meer rekening te worden gehouden - of meer ruimte voor hen door de

instelli,ng te worden geboden - dan bij de instellingen met een hoog

verzuim )

Voorbeeld:

Door leidinggevenden van een instelling met een laag verzuim worden de

richtlijnen die men voor zích.zel-f aanhoudt bij het plannen, aIs volgt
verwoord: "je Eoet bij het plannen proberen je mensen te ontzien qua

aantal cliënten en qua aard van de cliëntsituaties. Qua aantal houden

r^,ij voor onszelf maximaal twee adressen per dag aan, want drie is te
veel. Wanneer een cliënt pJ-otseling uitvalt bespreken wlj eerst met

de uitvoerende wat ze zelf wil, dat wi1 zeggen treer uren bfi een

andere cliënt of een nieuwe cl-iënt. Bij uitvoerenden met grote con-

tracten geef je ook wel- eens vrij; met name bij degenen die altijd
bereid zijn in te vallen, want dan vinden we 'voor wat hoort wat'. Een

zware c1iëntsituatie wordt vooraf doorgesproken met de uitvoerende,
mede aan de hand van het intake-rapport en eventueel- samen met de

vorige uitvoerende. Deze tijd voor overleg krijgen zíi ook doorbe-

taald";
de mate waarLn binnen de instelling ruimte worrlt tegeven voor deskun-

dÍgheidsbevordering (bij de instellingen met een laag verzuim worden

meer mogelijkheden geboden voor het volgen van (korte) cursussen - en

is dit i-n een aantal gevallen ook verplicht gesteld - dan bii de

instellingen met een hoog verzuim)

het aanhouden van een duidelijke proefpeniode (bii de instellingen
net een laag verzuim is vaker sprake van een soms vrij strenge proef-
periode voor de kandidaten, in tegenstelling tot het merendeel van de

instellingen met een hoog verzuin);
Voorbeeld:

"Tijdens de proefperiode krijgt nen drie verschillende gezinnen en na

afloop wordt men hierop beoordeeld mede aan de hand van scorings-
lijsten";
de aanwezigheid van 'informele' personeelsactiviteiten (bij de instel-
lingen met een laag verzuin is vaker sprake van bijvoorbeeld een

personeelsvereniging, groepsuitstapies e.d., dan bij de lnstellingen
met een hoog verzuim)
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de hulpverlening die de instelling biedt (de instelfingen met een

laag verzuim leveren voornamelijk de traditionele hulp, in tegenstel-

Iing tot de insteflingen met een hoog verzuim waarbij ook avond- en

weekendhulp wordt verleend of 'hu1p op maat')

de differentiatie naar type hulpverlening (bii de instellingen met

een laag verzuim werken de uitvoerenden of in de langdurige of in de

tijdelijke hulpverlening, in tegenstelling tot het merendeel van de

instellingen met een hoog verzuim waarbij de uiLvoerenden in beide

hulpsoorten worden ingezet)
de voorkeur van de instelling voor de grootte van het dienstverband
(ae instelLingen met een laag verzuim nemen bij voorkeur de uitvoe-
renden aan op wat kleinere contracten, in tegenstelling tot het meren-

deel- van de instellingen met een hoog verzuim waarbij juist de voorkeur

uitgaat naar de grotere urencontracten ( "bii tijdelijke hulpverlening

20-40 uur per week" ) )

de meldingsprocedure bij ziekte (bij het merendeel van de instellingen
met een laag verzuin noet een uitvoerende zich bii ziekte afmelden

bij de adninistratie, de eigen leidinggevende èn de (eerste) c1iënt,

in tegenstelling tot de insteLlingen met een hoog verzuim waarbij van

de uitvoerende niet wordt verlangd dat men zich ook nog bij de cliënt
afmeldt )

de mate van gezamenlijk overleg van alle leidinggevenden (bi; de

instell-ingen met een laag verzuim is wat vaker sprake van (ook nog)

plenaire vergaderingen van de leidinggevenden, dan bij de instelfingen
met een hoog verzuim)

de opleidlngsachtergrond van de leidinggevenden (bii de instellingen
met een laag verzuim is wat vaker sprake van leidinggevenden met een

MBO-opleiding dan bij instellingen met een hoog verzuim waarbij soms

meer dan de helft van de leidinggevenden een HBO-opleiding als achter-

grond heeft. Met name bij de stedelijke instellingen is dit een ken-

merkend verschil)
de mate waarin door de instelling zeLf aandacht wordt geschonken,

ruimte wordt gegeven voor reintegratie (de instellingen met een laag

verzuin bestedeni naar de indruk vEIn de AMD-en, zelfl meer aandacht

aan mogelijkheden om hun (langdurig) zieken weer het werk te laten

hervatten dan de instellingen met een hoog verzuim).
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Tensfotte komt nog één verschilpunt naar voren dat echter ook aan toevaf

door de selectie zou kunnen worden toegeschreven, te weten de (sub)regio

waarin de betrokken instellingen gevestigd zijn. Bij de selectie is het

namelijk niet mogelijk geweest om binnen één negio zowel een instelling
meg een laag verzuj.m en een instelling met een hoog verzuim te selec-
Èeren. Naar de indruk van de verzekeringsgeneeskundigen en AMD-en wordt

echter de omgeving van het merendeel van de instellingen met een hoog

verzuim enigszins gekenmerkt door een lager arbeidsethos en geri.ngere

sociale controle dan geniddeld. Met betrekking tot de instellingen met

een laag verzuin wordE dit aspect door de verzekeringsgeneeskundige,

AMD niet naar voren gebracht.
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BIJLAGE

- introductiebrief voor de instellingen

- bevestigingsbrief voor de instellingen

introductiebrieven voor de deelnemers aan

de gesprekken

- gesprekspuntenli jsten

- introductiebrief voor de langdurig zieken

+ antwoordlormulier





BVG/32/T\I/y§t
020-54 9 8491 , 11 april 1988

Geachte

Zoals u reeds bekend is, voert het Nederfands IasÈituuÈ voor Àrbeids-
omstandighedea (NIÀ) in samenwerkiag meÈ de Werkgroep Àrbeidsvraag-
stukkea ea Welzijn (A&Ví) vaa de Rijksuniversiteit Leidea een onderzoek
uit naar de achtergronden vatr heÈ ziekteverzuim in de gezinsverzor-
ging. Dit oaderzoek wordt gefinancierd door de Bedrijfsvereniging voor
de Gezoudheid, Geestelijke ea Maatschappelijke Belangea (BvG) ea het
MiaisÈerie vaa Welzijn, Volksgezondheid ea Cultuur (I,WC). In de
begeleidingsconmissie vaa dit onderzoek hebbeu naast boveageaoemde
insÈaaties teveas nog zittiag vertegenwoordigers narnens de WMD, de CFO

en de Ceutrale Raad voor Geziusverzorgiag.

IÍet onderzoek verloopt via verschill.ende deel-onderzoekea lraarvan
inmiddels zija afgesloten (of reeds in de afrondingsfase verkeren):
- een analyse op sÈatistische verzuimgegevens in de gezinsverzorging

en een aantal. aadere werksoorteni
- eea liÈeratuursÈudie err gesprekkea met eea aaat,al sleuteliaformanteni
- eea eaquëte onder eea steekproef vaa uitvoerend persoaeel iu de

geziasver zotgítg i
- eeu enquèt,e oader aIle iastellingea voor gezinsverzorgiag.
Àaa laatsÈgeaoemde enguète heeft ook uw instelling medewerking ver-
leead, waarvoor wij u laags deze weg aogmaals willen bedaakea.

Voor de afroudiag vau het onderzoek is eelr orgaaisatie-ouderzoek
geplaad bianen een beperkt aantal iastellingea, waaria de aadruk zal
liggeu op het opsporen van achtergroaden van het ziekteverzuim. Hier-
voor willen wij nu uw medewerking vragen.
Via (groeps)iaÈerviews met de verschill.ende gelediugen vaa eea instel-
ling zaJ- in dit onderzoek worden nagegaaa hoe allerlei factoren die
het verzuim kunnen beïnvloeden, in de dagelijkse praktijk van de
gezinsverzorging op elkaar iaspelen. Mede aan de haad vaa deze
gesprekken kan dan wordea getracht belaagrijke leerervariugea te
destillerea voor de andere iustetliageD voor gezinsverzorging.



fa overl.eg met de begeleidingsconmissie is beslot,en voor dit deel van
het onderzoek circa 8 instellingen te selecteren met eeu zekere sprei-
ding naar grooÈÈe, werkgebied (dat wiI zeggterl, stad versus platÈeland)
ea zo mogelijk naar hoogte van ziekteverzuim (dat wil zegge\, hoger
daa heÈ gemiddelde versus lager daa het gemiddelde). Per instelling
wordE dan gesproken met, heÈ maaagemeuÈ, de ondernemingsraad indien
aanwezig, leidinggevenden en uitvoerenden.
De interviews worden op de iustellingen zelf gehouden, en per instel-
liag zo mogetijk allemaal op ééa dag. De gesprekken zullen elk hooguit
1,5 uur duren. Vooraf krijgeu de deelnemers informatie over het, onder-
zoek toegestuurd en een overzicht van de onderwerpeu die ia heÈ
gesprek aaa de orde zuIleu komen.
Voor de sameustelling van de gespreksgroepen zija tenslotte nog de
volgeude richtli jnea opgesteld:

1. Voor heÈ gesprek meÈ het management:
De directeur enlof zijn of haar plaatsvervanger, alsmede de even-
tuele personeelsfuuctionaris.

2. Voor heÈ gesorek met de ondernemingsraad (indiea iu de iasÈelling
aanwezig):
De voorziEter of secretaris, en circa 2 à 3 leden.

3. Voor heÈ gesprek met, de leidinggevenden:
Àaa het groepsinterview meÈ de leidinggevendea zouden marimaaL 6 à
7 persoaea moeten deelnemeu op basis van vrijwilligheid. De iastel-
lingen kuanen hierover zel,f hun kader polsen over hun bereidheid om

aaa zo'a gesprek deel te nemeu en op die basis eeu groep van 6 à 7

leidiaggevenden sameustel.len. Bij deze samensÈelIing zal wel een
zekere spreidiag moeten wordea aangehouden; bijvoorbeeld uaar aan-
tal jaren ervaring aIs leidinggevende, opleidingsachtergrond ea
aanÈal werkuren per week.

4. Voor het gesprek net de uitvoerendea:
Àan het groepsgesprek met de uiÈvoereaden zouden evetreens 6 à 7

personen moeten deelnemea op basis vaa vrijwilligheid. Ook ia dit
geval kuanea de iustellingea hiervoor zelf hun persoaeel benaderen
omÈreat hua bereidheid om hieraan deef Ee nemea elr op die basis de
groep sameastelleu. Bij deze samenstelling zal een zekere spreiding
moeten worden aaagehouden Àaar leeftijd, aantal werkuren per week,
als helpster of verzorgster werkzaam zijn, en dergelijke.

Tenslotte is heE ook de bedoeting dat per inst,elliEg nog interviews
worden gehouden met circa 3 langdurig zieken, maar deze zullen van-
zelfsprekend bij hen thuis plaatsvinden.

Door middel vatr dit schrijveu willeu wij een beroep doen oP uw mede-
werkiag aan dit onderzoek. Hoewel wij ons bewust zijn dat het voor uw

insÈel1ing exÈra tijd en moeite za). beÈekenen, hoPen ltij desalnieÈ-
Eemin dat wij op uw medewerking mogen rekenen. Uw ervarinqen meC de
dagelijkse praktijk kunnen van groot belang zija voor aadere iastel-
liagen voor de gezinsverzorging.
Voor aIle duidelijkheid willen wij in diÈ verband benadrukken dat de
gegevens uit de gesprekken door ons volstrekt verÈrouwelijk zullea
wordea behandeld. Ook ia publicaties over de result,aÈen vaa diÈ onder-
zoek zullea de insEellinger en iadividuele personen die hieraan mede-
werkiag hebben verleend, op geetr eakele wijze als zodauig herkenbaar



zijn. HeÈ ouderzoek is louÈer bedoeld om uit de naar vorea gebrachte
ervariagen belaagrijke aandachtspuDtea Èe destilleren voor de iustel-
liagea ia de gezinsverzorging in het algemeen.

De bezoekea aatr de verschillende iastellingen zullen zoveel mogelijk
plaat,svinden ia de maand mei 1988. Door middel van bijgaand datum-
briefje kunt u aangeven welke dagen in deze maand voor uw instelliag
het meest geschikt zouden zijn. Via bijgevoegde portvrije aaÈwoord-
enveloppe kuat u dit aan ons retourneren (liefst binaea eea week),
waaraa wij telefoaisch contacÈ meÈ u zullen opnemen om de definitieve
datum voor de gesprekkea vast te steIIen. U krijgt dan vaa ons ook
nadere informatie toegestuurd voor de sanenstelling va! de diverse
gespreksgroepea, introductiebrieven voor de betrokkenen, en een over-
zicht vau de onderwerpea die in de gesprekken aan de orde zu]Iea komen.

Wij hopen clat wij op uu medercerking aan dit, onderzoek mogen rekenea en
dankea u bij voorbaaÈ voor de te nemen moeit,e.
Mocht u nog vrageu hebben, dan kunt, u vanzelfsprekead aftijd even
telefonisch coatact met, ons opnemea (020 - 5498491).

IloogachÈend,

drs. T.J. Veerman
mevr. drs. R.J. vaa Àmstel





ÀI.ITWOORDFORMULIER

Bijgaaad zeggen wij medewerkiag toe aatr het oaderzoek oader instel-
liagen voor gezinsverzorging.
Voor o\ze insÈelling zolt ééa van onderst.aande dagen* in de maaud mei

in aanmerking kunaen komen:

Voor het maken van nadere afspraken kuat u conÈact opnemen meÈ:

...., t,elefoaisch bereikbaar onder

nummer: ...

* Indien de gesprekken op ééa dag zoudea kuanen plaatsviaden, dan

stellen wij ons de volgeade dagindeling voor:
09.00 - 10.30 uur gesprek meÈ het maaagement

10.45 - 12.15 uur gesprek met de oaderaemingsraad

13.00 - 14.30 uur gesprek met leidinggevenden
15.00 - 16.30 uur gesprek met uiÈvoereudea
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onskenmerk BvG/35/'.r/r,frr
Doorkiesnummer ozo-54gg4gr

Amsterdom , 25 aPril lggg

Betreft: Onderzoek achtergroudea vaa heÈ ziekteverzuim in de gezins-
verzorgiug.

Geachte

Àllereerst wil1en wij u bedankea voor de Èoegezegde medererkiag aaa

het orgaaisatie-oaderzoek bianen iustelliageu voor de geziasverzor-
ging. Tevens bevestigea wij bij deze de daturn waarop wij uw iust,elliug
komen bezoeken voor heÈ houden vaa de iuterviews, t,e rteÈea!

mei 1988.

Onze voorkeur hierbij gaat uiÈ uaar ondersÈaande dagindeliag:
09.OO - 10.30 uur gesprek met het management (d.r.z. de directeur

eo,/of, zijn of haar plaatsvervaager, afsmede de
evenÈueIe persoaeelsfuactiouaris ) .

10.45 - l-2.15 uur gesprek met de eventuefe onderaemingsraad (d.w.z.
de voorzitter of secretaris, ea circa 2 à 3 ledea) '

13.00 - 14.30 uur gesprek met leidinggevendea (d.w.z. bij voorkeur
een groep vaa 6 à 7 persoaea, maar indien hiervoor
miader leidiaggeveaden beschikbaar zija daa mag

deze groep natuurliJk minder deelneners bevaÈtea).
15.00 - 16.30 uur gesPrek met uiÈvoereadea (d.r.z. eeu groeP vaa 6 à

7 persoaea).

Indien bovenstaande iadeliag u door omstaadighedea echter minder goed
uitkomt, daa gaaa wij vaazelfsprekeud accoord met eea aadere volgorde
van de gesprekken op die dag.

Het is de bedoeling dat ltij de resultaÈetr vaa ieder gesprek samen-
vatsten in aaawezigheid vaa, en in overleg met, de deelaemers. Iliervoor
zou het, plezierig zija waageer ia de ruimtea waariu de gesprekkeu
wordea gehouden een flipover meÈ papier eu viltstifÈen aaawezig is.

Telefoon 020/5498 ó11

Telefox 020/462310

Postbonk '18 49 38
NMB Bonk ó9 781.l 50ó
Amrobonk 43 36 8ó 00ó

Posfodres
Postbus 5óó5

1007 AR Amsterdom

Eezoei<odres

De Boeleloon 30/32
Amsterdom-Buiienveldert



Ia vervolg op ouze brief vaa 11 april jl. zendea t{ij u bijgaaad de
aanwijzingen toe voor de sameustelliag vaa de groep leidiaggevenden ea
de groep uitvoerendeu. Teveas hebben wij voor de deelnemers aatr de
gesprekkeu iaformatie bijgesloÈea over het oaderzoek, te watea:
- eeu inÈroductiebrief voor de ledea van de onderaemiagsraad (in

4-voud);
- eea iatroducÈiebrief voor de leidiaggeveaden (in 8-voud);
- een introductiebrief voor de uitvoereaden (ia 8-voud).
9Íij gaan er vaa uit dat door u de diverse betrokkeaen zullen wordea
beaaderd voor medewerking aan het oaderzoek ea de iatroductiebrievea
onder hea zullen worden verspreid.

Uiterlijk een week voordat wij bij u zullea komen, nemen wij nog
telefonisch coatacÈ met u op. Tevens sturen uij u dan eea overzichÈ
toe van de ouderwerPen die in ieder gesprek aan de orde zulfea komeu.
MochÈ u echÈer voor die t,ijd nog vragen hebbea, daa kunt u vanzelf-
sprekend alÈijd eve! coaÈacÈ met otrs opaemen (tel. 020 - 5498491).

Wij daaken u bij voorbaaÈ voor de te remen moeite.

Hoogachtend,

?\. \\
L\--^----

$'*---
drs. T. Veerman
mevr. drs. R. van Àmstel



RICHTLIJNEN VOOR DE SÀ},íENSTELLING VÀI{ DE GESPREKSGROEP LEIDINGGEVENDEN

Àlgremeen
- De groep zal in principe uit 6 à 7 persoueu moeten bestaan. OmdaÈ

iemand alt,ijd oP het laaEste momeat verhinderd kan zí)t, zou het
plezierig zijn lranneer u I leidinggevenden benadert voor deelaame
aan het groepsinterview. (Indiea in de iastel]itrg echter minder
leidinggevenden beschikbaar zíjt, daa zal vanzelfsprekend met een
minder aantal deelnemers moeten wordea volstaan).

- Voor de saÍnensÈelling van de groep zal een zekere spreiding moeten
worden aangehouden uaarS
1. aantal jaren ervariag a1s leidinggevende;

d.w.z. 3 à 4 met minder dan 5 jaar ervaring, en
3 à 4 met meer dan 5 jaar ervaring

2 . opleidingsachtergrond;
d.w.z. 3 à 4 met, een llBo-opleiding, en

3 à 4 met een MBo-oPleidiag
3. aantal werkuren Per week;

d.w,z. 3 à 4 in deeltijcl werkzadm. en
3à4fulI-timewerkzaam

Schema
Het voorgaande zou tot de volgeude samenstelling vaa de
gevenden kunnen leiden:
- minder dan 5 jaar werkervaring, HBo-opleiding,

in deeltijd werkzaam
- minder dan 5 jaar werkervaring, HBo-opleiding,

fuI1-time werkzaam
- minder dan 5 jaar werkervaring, MBO-opleid.ing,

in deeltijd werkzaam
- minder dan 5 jaar werkervaring, MBO-opleidiag,

fuI1-time werkzaam
- meer dan 5 jaar werkervaring, HBo-opleidiag,

in deeltijd werkzaam
- meer dan 5 jaar werkervariug, HBo-opleiding,

ful1-t,ime werkzaam
- meer dan 5 jaar werkervariag, MBO-opleiding,

in deeltijd werkzaan
- meer dan 5 jaar werkervaring, MBo-opleiding,

fuI1-time werkzaam

groep leiding-

1x

1x

1x

1x

1x

k

1x

1x
Totaal

8 personen

Met nadruk willen wij erop wijzea dat boveastaande de sameastelling
van de groep zou kunnen zí)t, naar dat diÈ vanzelfsprekend afhankelijk
is van de mogelijkheden binaea uw instelling. U moet heÈ schema daarom
vooral zien a1s eea hulpmiddel om in de gespreksgroep eea bepaalde
variatie aan te brengea.



RICHTTIJNEN VOOR DE SÀMENSTETLING VÀTT DE GESPREKSGROEP UITVOERENDEN

Àl.gemeen
- De groep zal uit 6 à 7 uiÈvoerenden moeten best,aaa. Omdat iemand

alt,ijd op het laatste moment zou kunnen uitval.lea, is heÈ gewenst
daE g uitvoerenden bereid worden gevonden om aan heÈ groepsgesprek
deel te nemen.

- Voor de samenstelling van de groep zal een zekere spreiding moeten
worden aangehouden naar:
1. a1s helpster of als verzorgster werkzaami

d.w.z. 3 à 4 helpsters, en
3 à 4 verzorgst,ers

2. aantal werkurea per week;
d.w.z. 3 à 4 personen die minder dan 16 uur per week werkzaam zijn

3 à 4 personen die meer dan 16 uur per week werkzaam zijn
3. leeftijd;

d.w.z. 3 à 4 personea jonger dan 40 jaar, ea
3 à 4 personea ouder dan 40 jaar

Indien mogelijk zou de groep moeten wordea samengesteld uit, uitvoe-
rendea die onder zoveel mogelijk verschi]Ieade feidiaggevenden ressor-
te ren.

Schema
Het voorgaande zou tot de volgende samenstelling vaa de groep uiÈvoe-
renden kunnen leiden:
- helpst,er, minder daa 16 uur per week werkzaetm,

ouder daa 40 jaar 1x
- helpsÈer, miader daa 16 uur per week werkzaaÍi.

jonger dan 40 jaar lx
- he1psEer, meer dan 16 uur per week werkzaaln,

ouder dan 40 jaar k
- helpsÈer, meer dan 16 uur per week werkzaam,

jonger dan 40 jaar lx
- verzorgsEer, minder dan 16 uur per week werkzaam.

ouder daa 40 jaar k
- verzorgster, minder dan 16 uur per week werkzaafii,

jonger dan 40 jaar 1x
- verzorgsÈer, meer dan 16 uur per week werkzaam,

ouder dan 40 jaar lx
- verzorgsÈer, meer dan 16 uur per week werkzaam,

jonger dan 40 jaar lx
Totaal

8 personen

Bovenstaand schema is uiteraard afhankelijk vau de mogelijkheden hier-
toe bianen uw inst,elling. U moeÈ het daarom vooral zien als eea hulP-
middel om een zekere spreiding aan te brengea in de sameastelling van
de gespreksgroep uitvoerenden.



BVG/35/TV/MH
0 20-549 84 91 , 25 april 1988

Geacht ondernemingsraadlid,

Sinds vorig jaar doet het Nederlands InsEituut voor Àrbeidsomseandig-
heden (NIÀ) onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de gezinsver-
zorging. Dit onderzoek wordt gefiaancierd door de Bedrijfsvereaiging
voor de Gezondheid, Geestelijke ea MaaÈschappel'ijke Belangen (BVG) en

het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (V[t/C). Het NIÀ

is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op de proble-
matiek van werk en gezondheid in arbeidssituaties en met name oP de

achtergronden van ziekteverzuim en arbeidsougeschiktheid.

Het onderzoek verloopt via verschillende deelouderzoeken rraarvaa de

meest.e inmiddels zijn afgesloEen (of reeds in de afrondiagsfase ver-
keren) .
Voor de afronding van hets project is een organisatsie-onderzoek gepland
binnen een beperkt aant,al instellingen, waaria de nadruk za1 liggen op

het opsporen van achÈergrondea van het ziekteverzuim. Uw instefling is
één van de acht die wij voor dit deel van het onderzoek hebbea 9e-
kozen. Voor dit onderzoek wordeu in de komende weken de interviews
gehouden, en door middel vaa dit schrijvea willen wij u hiervoor om

medewerking vragen.

Het doel van het organisatie-onderzoek is om inzicht te krijgen in de

dagelijkse praktijk van inste1lingen voor de gezinsverzotgíng, en na

Ee gaan in hoeverre verschillende factoren die voor het ziekteverzuim
van belang kunnen zijn in de praktijk oP elkaar inwerken. Hiervoor
willen wii groepsgesprekken voeren met de diverse betrokkenea in een

instelling, dat wil zeggen uitvoerendea, leidinggevenden, de onder-
nemingsraad en het managemenÈ. Àaa de hand van deze gesprekkea zal dan

worden get.racht een overzicht op te stellen van belangrijke ervaringen
in de praktijk, rraarmee instellingen ia de gezinsverzorging rekening
zuIlen kunnen houdea.



Hiervoor is de inbreng van de oadernemingsraad van een instelling
onmisbaar, aangezien u vaa aabij meemaakÈ waar de knelpunten kuaaea
zitten tusser de organisaÈie vaa een instelliag en de praktische uit-
voering vaa de rerkzaamheden.

wij stelleu ons voor om in een gesprek met een vertegeawoordigiag vaa
de ondernemingsraad daarover van gedachtea te risselea. t{ij zouden het
zeer op prijs stellen aIs u aaa een dergelijk gesprek zou willen mee-
werken. Hets gesprek zal ongeveer 1,5 uur duren. De datum, tijd etr
plaats zult, u via het, managemeDt van uw instelling veraemen. Ook de
gesprekspunten die wij in dit gesprek aan de orde zoudea wilLen
steflen, ontvangt u nog va! te vorea via uw instelliag.
Voor alle duidelijkheid witlen wij in alit verband benadrukken dat de
gegevens uit de gesprekken door ons volstrekÈ vertrouwelijk zullen
worden behandeld. Ook in publicaties over de resultaÈen van diE onder-
zoek zuflea de instellingea ea iudividuele personea die hieraan mede-
werking hebben verleead, op geen eakefe wijze afs zodanig herkenbaar
zijn. Het onderzoek is louter bedoeld om uit de naar vorea gebrachte
ervaringen belangrijke aaadachtspuntea op te stellea voor de instel-
lingea ia de gezinsverzorging ia het algemeen.

Wij hopen dat, wij op u mogea rekeuen.

Hoogachtend,

,-

drs. T. Veermaa
mevr. drs. R.J. van ÀmsÈe1

\
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Geachte leidinggevende in de gezinsverzorgítg'

Sinds vorig jaar doet het Nederlands Instituut voor Àrbeidsomstaadig-
heden (NIÀ) onderzoek naar de arbeidsomst,andigheden in de gezinsver-
zorging. Dit onderzoek wordt, gefinaacierd door de Bedrijfsvereniging
voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (BVG) en
het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Het NIÀ
is een onafhankeJ,ijk oaderzoeksinstituut. dat zich richt op de proble-
matiek vau werk en gezondheid in arbeidssituaties en met name oP de
achtergronden van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het onderzoek verloopt via verschiflende deelonderzoeken rtaarvan de
meeste inmiddels zijn afgeslotsen (of reeds ia de afrondingsfase ver-
keren).
Voor de afronding van het projecÈ is een orgaaisatie-onderzoek geplaad
binnen eea beperkt aantal instellingen, \raarin de nadruk zal liggen op
het opsporen van achÈergronden van het ziekteverzuim. Uw instelling is
één van de acht die wij voor dit deel van het onderzoek hebben ge-
kozen. Voor dit onderzoek worden iu de komende weken de interviews
gehouden, en door middel van dit schrijven willen rrij u hiervoor om

medewerking vragen.

Het doel van heÈ organisatie-onderzoek is om inzicht te krijgen in de
dagelijkse prakt.ijk van instellingen voor de gezinsverzorgítg, en na
te gaan ia hoeverre verschillende factoren die voor het ziekteverzuim
van belang kunneu zijn in de praktijk op elkaar iawerken. Hiervoor
willen wij groepsgesprekken voeren met de diverse betrokkenen in eea
inste).1ing, dat wiI zeggea uitvoerenden, leidinggeveaden, de onder-
nemingsraad en het managemenÈ. Àau de hand van deze gesprekkea zal dan
worden getracht een overzicht op te stellen van belangrijke ervaringeu
in de prakÈijk, waarmee instellingea ia de gezinsverzorging rekening
zulIen kunnen houden.



Hiervoor is de inbreng vau leidiaggevenden in de gezinsverzorging
onmisbaar, aangezien u van nabij meemaakt rraar de knelpunten kuanen
zitten tussen de organisatie vaD eea instell.ing en de praktische uit-
voering van de werkzaamhedeu.

wij stellen ons voor om iu eea gesprek met 6 à 7 leidinggevenden daar-
over van gedachten te wisselen. Wij zouden het zeet oP prijs stellen
als u aan een dergelijk gesprek zou willen meewerkea. Het gesprek za1
ongeveer 1,5 uur durea. De datum, tijd en plaats zult u via het
managemenE van uw insÈe11iug vernemen. Ook de gesprekspunten die wij
in dit groepsgesprek aan de orde zouden wiLl.en steflen, onÈvangt u nog
van te vorea via urr instelling.
Voor affe duidelijkheid wiIlen wij in dit verband benadrukken dat de
gegevens uit de gesprekken door ons volstrekt, vertrouwelijk zullen
worden behandeld. Ook in publicaties over de resultaten van dit onder-
zoek zullen de instellingen en individuele personen die hieraan mede-
werking hebben verleend, op geen eukele wijze als zodanig herkenbaar
zijn. Het onderzoek is Lout.er bedoeld om uit, de naar voren gebrachte
ervaringen belangrijke aandachtspunten op Èe stellen voor de instel-
lingen in de gezinsverzorging in heÈ algemeen.

Wij hopen dat wij op u mogen rekenen.

Hoogachtend,

\.
(i '' \ --t-

drs. T. Veerman
mevr. drs. R.J. van Àmstel

E
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Geachte hefPster, verzorgster ia de gezinsverzorging,

Sinds vorig jaar doet het Nederlands InstituuÈ voor Àrbeidsomstaadig-
heden (NIÀ) onderzoek naar de arbeidsomstandigheden ia de gezinsver-
zorging. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Bedrijfsvereniging
voor de Gezondheid, Geestelijke ea Maatschappelijke Belangea (BvG) en
het Ministerie van Welzija, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Het NIÀ
is een onafhankeJ.ijk oaderzoeksinstituut dat zich richt op de proble-
matiek van werk etl gezoadheid in arbeidssituaties en meE narne oP de
achtergronden van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het onderzoek verloopt via verschillende deelonderzoeken rraarvan de
meeste inmiddels zijn afgesloten (of reeds in de afrondingsfase ver-
keren).
Voor de afronding van het project is een organisatie-onderzoek geplaud
binnen een beperkt aantal instellingen, waarin de nadruk zal 1i99en op
het opsporen van achEergrondea van het ziekÈeverzuim. Uw instelling is
één van de acht die wij voor dit deel vaa het onderzoek hebben 9e-
kozen. voor dit onderzoek worden ia de komende weken de iuterviews
gehouden, en door middel van dit, schrijven willen wij u hiervoor om

medewerking vragen.

Het doel van het, organisat,ie-onderzoek is om inzicht te krijgen in de
dagelijkse praktijk van insÈellingen voor de gezinsverzotgítg, en na

te gaan in hoeverre verschillende factorea die voor het ziekÈeverzuim
van belang kunnen zíja in de praktijk op efkaar inwerken. Hiervoor
wilIen wij groepsgesprekkeu voeren met de diverse betrokkenen in een
instelling, dat wil zegget uitvoerenden, leidinggevenden, de onder-
nemingsraad en het, management,. Àan de hand vaa deze gesprekken za1 dan
worden get.rachE een overzicht, op te stellen van belanqrijke ervariugen
in de praktijk, waarmee insEelliugen in de gezinsverzorging rekening
zul1en kunnen houden.



Hiervoor is de inbreug van helpsters ea verzorgsters in de gezinsver-
zorging van groot, belang, waat u kunt tenslotte het beste beoordelen
of ea waar de problemeu ea knelpunEea zich voordoen ia de dagelijkse
praktijk.

?lij stelleu ons voor om in een gesprek met 6 à 7 helpsters etr verzorg-
sters daarover van gedachten te wisselen. Wij zouden het zeer op prijs
ste1len als u aaa een dergelijk gesprek zou rilleu meewerken. IIet
gesprek zal ongeveer 1,5 uur duren. De datum, tijd etr plaats zuIt, u
via het management van uw instelling vernemen. Ook de gesprekspunten
die rrij in dit groepsgesprek aau de orde zoudea willea stellen,
ontvangt u nog van t,e voren via uw instelling.
Voor alle duidelijkheid willen wij in dit verband benadrukkea dat de
gegevens uit de gesprekken door ons volstrekÈ vertrouwelijk zulfen
worden behandeld. Ook in publicaties over de resulÈaten van dit onder-
zoek zulLen de inst.eltingen en individuele personen die hieraaa mede-
werking hebben verleend, op geen enkele wíjze a1s zodanig herkenbaar
zijn. Het onderzoek is louter bedoeld om uit de aaar voren gebrachÈe
ervaringen belangrijke aaadachtspunten op te stellea voor de insÈe1-
lingen in de gezinsverzorging in hec algemeen.

Wij hopen dat wij op u mogea rekenen.

Hoogachtead,

\ \-\

í.tl
\" -.

drs. T. Veerman
mevr. drs. R.J. vaa Àmstel



Gesprekspunten voor de interviews binnen de instellingen voor de

gezinsverzorging.

Interview met heE MANAGEMENT

1. Organisatiestructuur van de instelling.
1a. Korte karakteristiek van de inhoud van deze functie bij deze

instelling
1b. lie1ke knelpunten ervaart men hierbij met nane'

2a. Contacten met collega's buiEen de instelling
2b. Interne overlegstructuren' dat wil zeggen:

- binnen het nanagenent
- met de ondernemingsraad
- net de leidinggevenden
- met de uitvoerenden

De analyse van de landelijke verzuincijfers heeft laten zien dat
het ziekteverzuin in de gezinsverzorging ver boven het Iandelijk
gemiddelde ligt. Dit bliikt vooral te worden veroorzaakt door het

lrote aantal zeer langdurige ziektegevallen, die ook vaak uitnonden
in arbeidsongeschiktheid. Het verzuin is met nane hoog bii de

uitvoerende krachten (gezinshelpsters en gezinsverzorgsters) ' De

treest voorkomende oorzaak va1r het langdurig verzuim zijn rug- en

spierklachten, maar ook psychische klachten zijn vaal< oorzaak van

Iangdurig ziekteverzuim (net nane bij jongeren) '

3. Kont het ziekteverzuin bij deze instelling overeen Eet het
landelijke beeld (op welke punten wel, op welke punten niet).

3a. Door weike factoren/situat,Íes in de dageliikse praktijk wordt
dit veroorzaakt.

4. Welke factoren/oorzaken spelen bij deze instelling Bet nane

een rol (en welke factoren spelen bii deze instelling in
mindere mate).

4a. Redenen waarom de ene factor bij deze instelling een
belangrijker oorzaak is van het ziekteverzuin onder
uitvoerenden, dan de andere.

5. Zijn er initiatieven ontplooid bij deze instelling on het
ziekteverzuim te verlagen, en zo ja, wat zijn de ervaringen
hiermee.

5a. lrJelke initiatieven had Ben op dit punt nog treer willen
ontplooien en waaron is dit in de praktiik niet gebeurd.

5b. Welke ro} kan het managenent hierin met na-me spelen' en welke
knelpunten ervaart nen hierbij in de praktiik'

6. tianneer we nu de proble6en overzien die (bij deze instelling)
ten grondslag liggen aan met naoe het langdurig ziekteverzuim
onder uitvoerenden in de gezinsverzorging en men zou er drie
nogen aanpakken: welke drie problenen zouden dat zijn en
welke mogelijkheden ziet nen daarvoor/op welke wijze zou nen

die willen oPlossen.



Gesprekspunten voor de interviews binnen de instellingen voor de
gezinsverzorginS.

INtETViCW EEt dE ONDERNEMINGSRMD

1. Korte beschrijving van de ondernegingsraad bii deze instelling
(sinds wanneer ingesteld, hoeveel leden, hoe gekozen, taken
en bevoegdheden, e.d. ).

la. Met welke problemen/knelpunten wordt men bij deze instelling
met nane geconfronteerd, a1s onderneningsraad.

2a. Contacten net andere onderneningsraden in de gezinsverzorging.
2b. Overlegnogelijkheden binnen de instelling. dat wi1 zeggen:

- net het nanagement
- met de Ieidinggevenden
- Eet de uitvoerenden

De analyse van de landelijke verzuincijfers heeft laten zien dat
het ziekteverzuim in de gezinsverzorging ver boven het landelijk
gemiddelde J.igt. Dit blijkt vooral te worden veroorzaakt door het
grote aantal zeer langdurige ziektegevallen, die ook vaak uitnonden
in arbeidsongeschiktheid. Het verzuim is met nane hoog bii de
uitvoerende krachten (gezinshelpst,ers en gezinsverzorgsters) . De

meest voorkonende oorzaak van het langdurig verzuin zijn rug- en
spierklachten, maar ook psychische klachten zijn vaak oorzaak van
langdurig ziekteverzuim (met narne bij iongeren).

3. Hoe komt heE dat zoveel helpsters/verzorgsters in de
gezinsverzorging langdurig verzuimenl wat zijn bij deze
instelling daarvoor de belangrijkste oorzaken.

4. I'JeIke rol zou de ondernemingsraad mogeli jk kunnen vervullen
ten aanzien van dit verzuim.

4a. Probeert men dit ook in de praktijkr en hlat zijn de ervaringen
hiermee.

Wanneer men de knelpunten die (bii deze instelling) net na-me

het langdurig ziekteverzuim onder helpsters/verzorgsters in
de gezinsverzorging veroorzaken zou aanpakken; welke drie
knelpunten zou men dan met nase willen oplossen, op welke
wijze en welke rol zou men daarin als onderneningsraad kunnen
spelen.

5.



Gesprekspunten voor de intervieh,s binnen de instellingen voor de
gezinsverzorging.

InLerview MEt LEIDINGGEVEI.IDEN

1. Korte kara.kteristiek van de inhoud van deze functie bij deze
instelling respectievelijk de dagelijkse werkzaa.mheden van
een leidinggevende

1a. ihelpunten, problemen in de dagelijkse pratrtijk.

2a. Contacten, overleg binnen de instelling' dat wil zeggen:
- net de collega's
- met de helpsters/verzorgsters
- met de onderneningsraad
- met het managenent

De analyse van de landelijke verzuincijfers heeft laten zien dat
het ziekteverzuim in de gezinsverzorging ver boven het landelijk
geniddelde 1igt. Dit bliikt vooral te worden veroorzaal<t door het,
grote aantal zeer langdurige ziektegevallen, die ook vaak uitnonden
in arbeidsongeschiktheid. Het verzuin is Bet nane hoog bij de
uitvoerende krachten (gezinshelpsters en gezinsverzorgsters) . De

meest voorkomende oorzaak van het lalgdurig verzuim zijn rug- en
spierklachten, maar ook psychische klachten zijn vaak oorzaak van
langdurig ziekteverzuin (met nane bij jongeren).

3. Hoe komt het dat zoveel helpsters fvetzocgsters in de
gezinsverzorging langdurig verzuiuen; wat zijn bij deze
instelling daarvoor de belangrijkste oorzaken.

4. Ziet men aI van tevoren aankonen dat iemand langdurLg zaL
afhaken en wat kan men als leidinggevende daaraan eventueel
nog doen.

5. Zijn er blj deze instelling wel eens pogingen ondernotren oIn

het ziekteverzuin te verlagen, en wat zijn de ervaringen
hiernee.

5a. Zouden andere.Daatregelen hiervoor eventueel beter zijn
geweest. Welke, waaron en waarom zijn deze in de praktiik
niet tot stand gekonen.

6. l{anneer lre nu de probletren overzien die (bij deze instelling)
Eet name het langdurig ziekteverzuin onder
helpsters/verzorgsters in de gezinsverzorging veroorzaken en
oen zou er drie trogen aanpakken: welke drie problemen zouden
dat zijn, hoe zou rnen die willen oplossen en welke rol zou
men daarin als leidinggevende kunnen spelen.



Gesprekspunten voor de interviews binnen de instellingen voor de
gezinsverzorgÍng.

Interview net GEZINSHELPSTERS/VERZORGSTERS

1. Korte karakteristiek van de inhoud van deze functie bii deze
instelling respectievelijk de dagelijkse werkzaa^mheden van
een helpster/verzorgster

2a. Contacten, overleg binnen de instelling, dat wil zeggen:
- met de collega's
- met de leidinggevenden
- net de onderneningsraad
- Eet het management

De analyse van de landelijke verzuincijlers heeft laten zien dat
het ziekteverzuim in de gezinsverzorging ver boven het landelijk
gemiddelde ligt. Dit bliikt vooral te worden veroorzaakt door het
grote aantal zeer langdurige ziektegevallen, die ook vaak uitnonden
in arbeidsongeschiktheid. Het verzuin is met nalDe hoog bii de
uitvoerende krachten (gezinshelpsters en gezinsverzorgsters) . De

meest voorkonende oorzaak van het langdurig verzuim zijn rug- en
spierklachten, naar ook psychische klachten zijn vaak oorzaak van
langdurig ziekteverzuim (met nane bij jongeren).

3. Hoe korot het dat zoveel helpsters/verzorgsters in de
gezinsverzorging langdurig verzuiuen; wat zijn bij deze
instelling daarvoor de belangrijkste oorzaken.

4a. Kent nen zelf collega's die langdurig ziek zijn geweest?

4b. Ziet nen van tevoren aankonen dat iemand langdurig zal afhaken
en h,at kan men als collega daaraan eventueel nog doen-

5. Zijn er bij deze instelling vrel eens pogingen ondernonen osr

het ziekteverzuin te verlagen, en wat zijn de ervaringen
hiermee.

5a. Zouden andere maatregelen hiervoor eventueel beter zijn
geweest. Welke, hlaaron en h,aarotr zijn deze in de praktiik
niet tou stand gekomen.

6. Wanneer we nu de problepen overzien die (bii deze instelling)
met na^ne het langdurig ziekteverzuim onder
helpsters fveezorgsters in de gezinsverzorging veroorzaken en
men zou er drie nogen aanpakken: welke drie problenen zouden
dat zijn, hoe zou men die willen oplossen en welke rol zou
men daarin als helpster/verzorgster kunnen spelen.
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Geachte trevrou\f,'

Slnds vorig jaar doet het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
(NIA) ondérioek naar het ziekteverzuim ln de gezinsverzorging. Dlt
onderzoek gebeurt in opdracht van de Bedrijfsvereniging voor de Gezond-
heid, Geestelljke en Maatschappelljke belangen (BVG). Het NIA is een
onafhankelijk onderzoeksinstituut daE zich rtchE op de Probleoatiek van
werk en gezondheid in arbeidssituaties.

Voor de afronding van het project is een organisatie-onderzoek gepland
binnen een beperkt aantal instellingen, waarin de nadruk zal liggen op

het opsporen van achtergronden van het ziekteverzuin. De instelling waar
u werkzàan bent is één van de acht die 'rij voor dit deel van het onder-
zoek hebben gekozen.

Eén van de doelen van het onderzoek is oo na te gaan hoe het verband
ligt tussen ziekte en de arbeidsomstandigheden. Degenen die het beste
kunnen toelichEen hoe dat in de praktljk wordt ervaren zijn helpsters
en verzorgsters dle op dit noment ziek thuis ztjn, of dat net ziJn
geweest. 0p ons verzoek heeft de BVG een aantal zleken uit de gezinsver-
zorging gekozen, waaronder u, en aan hen deze brief toegezonden. LIii
rrillen-hierbij een beroep op u doen on medewerking aan het onderzoek te
verlenen.

Voor a1le duidelljkheid rillen rriJ in dlt verband benadrukken dat de
gegevens uit de geàprekken door ons volstrekt vertroulrelijk zullen worden
beÉandeld. Ook in publicaties over de resuLtaten van dit onderzoek
zu1len de instellingen en indtviduele personen dle hieraan medenerking
hebben verleend, op geen enkele viJze als zodanig herkenbaar zijn.



Wij willen graag tdeten of u in principe bereid bent bij u t_huis een
geóprek van ca. 1 uur met een van de onderzoekers te voeren. overigens
bestaat de mogelijkheid dat er van uw bereidheid tot medewerking geen
gebruik geoaakt zal. worden, nanelijk als per instelling rueer dan het
gewenste aantal langdurig zieken zich voor eetr gesPrek opgeven.
Íanneer u bereid bent om aan het onderzoek deel te nemenr kunt u ons dit
laten weten door bijgevoegd antwoordformulier op t,e sLuren in de Port-
vrije enveloppe. In verband net de organisatie van het onderzoek zouden
wij het op priJs stellen als wiJ uw antuoord spoedig ontvangen. Laat, u
hei ons ook weEen indien u g§f aan het onderzoek wilt deelneoen?

MochÈ u nadere inlichtingen willen hebben over het, onderzoek dan kunt u
ons natuurlijk even bellen (020 - 5498 491).

l,lij hopen dat wij op u mogen rekenen.

Hoogachtend,

drs. T. Veerman
Eevr. drs. D. Lenshoek



AXTWOORI'FORHUTIER

Naao:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

0 Er ik ben bereid otr een vertrouwetijk gesprek te hebben tret een
van de onderzoekers. U kunt neÈ uij contact opnetren oru een afspraak
te maken.

Mljn functie in de gezinsverzorging is:

0 helpster

0 verzorgst,er

0 gespecialiseerd gezinsverzorgster

0 leidinggevende

0 anders, naoelijk:

0 Nee, ik kan of rril geen medewerking aan dit onderzoek verlenen.

U kunt dit foruulier, zonder postzegel,
in bijgaande enveloppe Eoesturen aan:
NIA, t,.a.v. oevr. D. Lenshoek,
AntwoordnrrÍn'ner 1316, 1000 SL AtrsÈerdan


