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Ambulantiseren, zo gek nog niet? 

 



 

‘Kus de ondernemingsraad wakker’, roept dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen op. 

Daarmee heeft ze de aanwezigen direct op het puntje van hun stoel. De dag voor de leden van 

de OR en andere medewerkers in de ggz is er een van inspiratie en reflectie, maar ook van 

bewustwording. Er zijn grote veranderingen gaande in de sector. De werkdruk is hoog en er 

is steeds minder geld. De vraag is hoe iedereen nog met plezier kan blijven werken. ‘Zonder 

goede voorwaarden is dat lastig’, zegt ook Anja Dijkman, voorzitter van het O&O fonds GGZ 

en bestuurder van ABVAKABO FNV.  ‘Daarom hebben we vandaag een  workshop ‘gekaapt’ 

om aandacht te vragen voor de vastgelopen cao-onderhandelingen. Zie het als een milde 

vorm van actie. Met de inzichten die je tijdens deze workshop opdoet, overtuig je straks je 

collega’s van het belang van een goede cao.’ 

  



Ambulantiseren in tijden van ‘oorlog’ 

De afgelopen jaren ging het in de ggz-sector niet meer om wat cliënten nodig hadden, maar 

om zo veel mogelijk middelen naar de organisatie te krijgen. Daardoor is er fors geïnvesteerd 

in personeel en uitbreiding van het aanbod. Dat werd ruim gefinancierd door de overheid. 

Maar nu is het ‘oorlog’, zegt Adriaan Jansen, voorzitter Raad van Bestuur van GGZ Friesland. 

 

1 januari is het uur U van de transities. De zorgverzekeraars hebben de regie, zij bepalen de 

veldnormen. De overheid heeft geen duidelijke visie hoe de ggz er over een aantal jaren uit 

moet zien, hun enige drijfveer is bezuiniging. Jansen: ‘Bij GGZ Friesland leiden de 

veranderingen tot een forse daling van de inkomsten. Het is daarom zaak om de middelen 

anders in te zetten, bijvoorbeeld door ambulantisering. Maar dat is makkelijker gezegd dan 

gedaan, want ambulantisering raakt het hart van de sector. Niet alleen binnen de sector 

moeten we heel wat overwinnen om de verschuiving van intramuraal naar extramuraal goed te 

laten verlopen. Ook daarbuiten is het draagvlak voor thuisbehandeling klein. Bovendien 

hebben grote ggz-organisaties het lastig, want er is concurrentie van andere sectoren, die 

flexibel zijn en in kleine teams opereren, zoals wijkzorg. Reorganisatie van een grote 

organisatie als GGZ Friesland vergt dan ook eerst een cultuurverandering.’ 

De zaal concludeert dat de ggz-sector te maken heeft met verschillende doelgroepen, en het is 

lastig om organisaties met elkaar te vergelijken. Bovendien zijn sommige instellingen verder 

met de vernieuwingen dan andere. Juist daarom is het goed om van elkaar te leren. 



 

Hel of paradijs 

‘Is ambulantisering de hel of het paradijs?’ Zo introduceert dagvoorzitter Van den Hoogen 

adviseurs Dannie Brus en Stephan Lightfoot van bureau Danthe. Zij presenteren vandaag de 

eerste resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van ambulantisering voor de 

medewerkers en de rol van de OR, uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van 

Ondernemingsraden GGZ (VOGGZ) met financiering van het O&O-fonds. 

 



 

De transities in de zorg hebben gigantische gevolgen, want het zijn bewegingen die 

tegelijkertijd plaatsvinden. Wat merkt de OR hiervan binnen een organisatie? Om te beginnen 

ziet ze een verschuiving van taken van het middenmanagement naar zelfstandige teams. En 

zo’n verschuiving impliceert ook functieverandering van medewerkers. Zij krijgen meer 

verantwoordelijkheid, maar er is minder direct contact met de organisatie. Er is geen link 

tussen ambulantisering en meer werk. Wel ervaren medewerkers meer druk omdat ze op een 

andere manier moeten werken. Het onderzoek wijst ook uit dat er nog te weinig scholing is 

om medewerkers voor te bereiden op ambulant werken. De onrust neemt toe, maar de OR en 

de medewerkers staan steeds verder van elkaar af. Het bestuur betrekt de OR bij het maken 

van strategische plannen rondom de ambulantisering, maar omdat de teams autonomer zijn, 

raakt de OR het zicht op operationeel niveau kwijt. Een van de conclusies van het onderzoek 

is dat zicht op medezeggenschap moeilijker wordt als zelfsturing toeneemt.  

Brus en Lightfoot adviseren: de OR moet medezeggenschap stimuleren en de top van de 

organisatie overtuigen van het belang van participatie. Richt een coördinatiecomité op dat 

zicht houdt op de veranderprocessen. En maak ook gebruik van het initiatiefrecht, zodat 

medewerkers zien waar je voor staat. Mensen moeten weten dat de OR de problematiek op de 

werkvloer snapt en dat de OR die problematiek overbrengt aan de bestuurder.  

Conclusie: ambulantisering hoeft niet de hel te zijn, het hangt ervan af hoe je de weg 

ernaartoe plaveit. 

Vaardigheden van de zorgmedewerker 

Astrid Westerbeek en Peter Andriessen van FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG) 

vertellen in hun workshop over de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de effecten 

daarvan op organisaties en functies. Volgens hen zijn er vier belangrijke trends: 

kostenbesparing, een nieuw zorglandschap, gezondheidszorg dicht bij huis en de wendbare 

werkvloer. Dat geeft onrust. Er zijn veel faillissementen en fusies, ontslagen medewerkers 

komen terug als (goedkopere) zzp’ers, en hoever kun je gaan bij het inzetten van 

vrijwilligers? Welke rol hebben overheid, professionals en burgers in de 

participatiemaatschappij? Wie is verantwoordelijk voor welk deel van de zorg? En vooral, 

welke vaardigheden hebben zorgmedewerkers nodig in dit veranderende zorglandschap? 



Kortom, stellen Westerbeek en Andriessen, alle verplichte veranderingen zorgen voor paniek, 

want vaak zijn ze te lang uitgesteld. 

 

De deelnemers aan de workshop herkennen zich niet volledig in de geschetste situatie. De ene 

instelling is al verder in het veranderproces dan de andere. Bij sommige organisaties schuiven 

medewerkers intern door, om zoveel mogelijk talent binnenshuis te houden. Ook bij GGz 

Centraal werken ze toe naar meer interne mobiliteit. Een brainstormrondje levert de volgende 

competenties voor hedendaagse zorgmedewerkers op: flexibel, kritisch, stressbestendig, 

bewust van eigen vaardigheden en eigen zwakheden, netwerker/onderhandelingsvaardig, goed 

inschattingsvermogen (wanneer draag je over aan specialistische zorg), veranderingsgericht, 

cliëntgericht, kennis bieden en goed kunnen samenwerken. 

 



Iedereen is het er grotendeels mee eens dat scholing een oplossing kan zijn voor zorg ‘nieuwe 

stijl’. Maar, vindt een aantal, niet iedereen heeft het leervermogen of de motivatie om op een 

hoger niveau ingezet te worden. Bovendien vinden ze dat je flexibiliteit niet kunt aanleren. 

Scholing is dus een onmisbaar middel, maar moet wel aansluiten bij wat de werkvloer vraagt. 

De stelling ‘ik geloof in het concept van zelfsturing’ wordt door veel aanwezigen anders 

omschreven. Zij noemen de teams ‘zelf-organiserend’, omdat ze van mening zijn dat enige 

kadering nodig is, al was het maar op het financiële vlak. Bovendien heb je een 

leidinggevende nodig die op afstand staat en het team motiveert en stimuleert. Dan kan zo’n 

team zeer efficiënt werken en voldoening geven. 

 

 

Met de laatste stelling ‘vakbonden vertragen vernieuwingen’ is niemand het eens. De rol van 

de vakbonden is juist om medewerkers te beschermen tegen ongunstige effecten van 

veranderingen. En daar zijn ze in de volgende workshop druk mee bezig. 

It takes two to twist 

It take two to twist, dat is de titel van de oorspronkelijke workshop, maar het motto geldt ook 

zeker voor het cao-overleg. De workshop over nieuwe vormen van medezeggenschap is 

‘gekaapt’ om medewerkers op te roepen tot actie. 



 

‘In geen enkele zorgsector heeft een cao-resultaat zo lang op zich laten wachten’, zegt Anja 

Dijkman. Meer dan tachtig deelnemers worden tijdens deze ad-hocbijeenkomst geïnformeerd 

over het verloop van het cao-traject tot nu toe. Centraal staat de vraag: hoe zorgen we dat er 

een cao komt? Alom heerst verontwaardiging over de opstelling van de werkgeversdelegatie. 

Al twee jaar is er geen loonsverbetering geweest en iedereen is bezorgd over de 

werkgelegenheid. Er moet reuring ontstaan, is de heersende opvatting. Informeer collega’s 

door middel van flyers, folders en bijeenkomsten. Gebruik de voorbeeldbrief voor 

ondernemingsraden om Raden van Bestuur te vragen kleur te bekennen. Deelnemers geven 

spontaan suggesties voor mediators en onafhankelijke voorzitters om de onderhandelingen 

vlot te trekken. Ook de facebook-actie ‘Laat je zien voor een goede CAO’ wordt onder de 

aandacht gebracht: schrijf een slogan, maak een selfie, upload die op 

facebookcom/GGZeengoedecao en laat zien dat je met niets anders genoegen neemt dan met 

een goede cao. En zo krijgt de actie toch nog de vorm van een workshop: deelnemers nemen 

de pen ter hand en gaan met hun slogan op de foto. Eén daarvan verwoordt kort en krachtig de 

mening van de medewerkers in de zorg: ‘wij zijn kapitaal, zonder ons geen ggz’. 



 

 

OR-leden kunnen de oorspronkelijk geplande workshop over nieuwe vormen van 

medezeggenschap door GGZ Oost Brabant op 27 november bijwonen, de dag van de 

Vereniging Ondernemingsraden GGZ. 

Ambulantisering en ervaringsdeskundigheid 

Bram Berkvens (coördinator van het Centrum Herstel en Ervaringsdeskundigheid van GGz 

Breburg) en Alwin Verdonk (ervaringsdeskundige HIC Tilburg) vertellen over hun eigen 

ervaring in de psychiatrie op jeugdige leeftijd. Door de stellingen die de sprekers opwerpen, 

ontstaat een levendige discussie. Het overkoepelende thema is: heeft de ambulante zorg baat 

bij ervaringsdeskundigen? De een vindt betrokkenheid van ervaringsdeskundigen essentieel, 



een ander vindt het niet zozeer essentieel maar wel van toegevoegde waarde. Duidelijk wordt 

dat met elkaar optimale samenwerking kan worden bereikt. Familie weet vaak weinig van wat 

zich afspeelt in de wereld van de psychiatrie. Vooroordelen kunnen worden weggenomen 

door de inzet van ervaringsdeskundigen. Ook kunnen zij helpen om stress weg te nemen bij 

cliënten die een time-out nodig hebben, maar door de ambulantisering niet meer opgenomen 

kunnen worden. Dan is er bijvoorbeeld het Respijthuis, gerund door ervaringsdeskundigen. 

Sommige hulpverleners vrezen dat ze door de ambulantisering 24 uur per dag zorg moeten 

bieden. Berkvens zegt dat het al voldoende rust geeft om te weten dat een hulpverlener 

bereikbaar is. Bellen is dan vaak niet meer nodig. 

 

Met de volgende stelling, ‘ambulantisering betekent meer medicatie’, is een deel van de 

aanwezigen het eens. Vooral bij de crisisdienst moet je bij minder bedden andere oplossingen 

vinden, zegt men. De ervaringsdeskundigen zijn een andere mening toegedaan. Terugkeer 

naar een regulier leven heeft hun herstel geholpen. Met een baan en een relatie en door niet 

meer afhankelijk te zijn van ouders krijg je de regie over je eigen leven terug. Medicatie heeft 

Berkvens en Verdonk geholpen om uit de crisis te komen, maar op de lange termijn hebben 

zij ervaren dat minder medicatie, meer regie betekent. 



 

Zaal en sprekers zijn het erover eens dat de kinder- en jeugdpsychiatrie achterloopt met het 

inzetten van ervaringsdeskundigen. Een reden is dat de ervaringsdeskundigen op het moment 

dat ze kunnen helpen al een stuk ouder zijn dan de doelgroep. Toch lijkt het Berkvens en 

Verdonk fijn als ze destijds een voorbeeld hadden gehad. Iemand van hun eigen leeftijd die 

hetzelfde had meegemaakt en die weer meedraaide in de maatschappij. 

Denk met het bestuur mee 

Na een korte pauze is het tijd voor debat en de stellingen. Anja Dijkman sluit de OR-dag van 

2014 af met goede raad: ‘In de huidige tijd is iedereen het erover eens dat de OR voor een 

zware taak staat. De plannen die de directie presenteert zijn niet altijd de goede. Er zijn vaak 

alternatieven. Win informatie in bij collega’s, bij ingehuurde specialisten, ook op het gebied 

van financiën, en check of het klopt wat het bestuur aandraagt.’ Dagvoorzitter Van den 

Hoogen voegt daaraan toe: ‘Wacht niet tot het bestuur met kant-en-klare plannen komt, maar 

denk met het bestuur mee.’ 



 

 

Stellingen en reacties 

De opkomst van zelfstandige teams maakt de OR overbodig. 

 Het is juist handig voor de teams om iemand te hebben die checkt of alles goed 

verloopt. 

 Als je opereert zoals Buurtzorg zou je zonder OR kunnen, maar in andere organisaties 

is er wel een OR nodig, zeker in het beginstadium. Misschien kan de OR worden 

afgeschaft als er stevige kaders zijn. 



 Geen enkele organisatie kan zonder OR, medezeggenschap heb je altijd nodig. 

Bovendien heeft de OR ook andere taken zoals strategie en ze houdt de vinger aan de 

pols wat betreft arbeidstijden.  

 Zelfstandige teams maken de OR niet overbodig, maar misschien moet het werk 

anders worden ingericht. Er moet wel iemand meekijken of in de teams gebeurt wat 

binnen de kaders is afgesproken.  

 Zelfsturing kan ook anarchie in de hand werken. Er moet voeling met de werkvloer 

blijven vanuit wettelijke kaders. Of dat nu OR heet of personeelsvertegenwoordiging, 

dat maakt niet uit. 

  

Door ambulantisering krijgt de OR een andere rol. 

 De OR heeft altijd de taak om goed te monitoren. 

 Deze tijd vraagt om andere vormen. Medezeggenschap moet zo laag mogelijk in de 

organisatie vertegenwoordigd zijn, samen met de cliënten.  

 Bij elke instelling is het weer anders.  

 Het is tijd voor de OR om zich te heroriënteren. Ambulantisering is de aanleiding om 

op een andere manier de dialoog aan te gaan met het bestuur. 

  

Moet er een ervaringsdeskundige in de OR zitten? 

 Een ervaringsdeskundige is vaak ook een medewerker, dus als hij ervoor kiest om in 

de OR te zitten, is dat niet verkeerd. 

  

De OR moet vooral vechten voor het voortbestaan van de organisatie. 

 Het voortbestaan moet geen doel op zich zijn. 

 Het leveren van goede zorg moet vooropstaan. 

 De OR dient het belang van de onderneming, of het nu wil of niet. Dat geeft spanning. 

Met het bestuur moet worden afgesproken welke belangen vooropstaan.  

 Bij de uitvoering van het sociaal plan zit de OR op het niveau van de medewerkers, bij 

organisatiewijzigingen op het niveau van het bestuur. 

 Het gaat erom dat de zorg gegarandeerd is. Scholing is daarbij belangrijk. 

 Medewerkers moeten ook vertrouwen op eigen kracht. Je hebt de regie over je eigen 

loopbaan. Zorg dat je expertise op peil is. 

  

Wat doet de achterban voor de OR? 

 Er zijn zoveel medewerkers, de achterban komt pas in actie als er problemen zijn. Het 

is een kwestie van zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van veranderingen of 

beslissingen. Je kunt niet van de achterban verlangen dat ze continu betrokken zijn. 

De OR zou wel meer gebruik kunnen maken van de specialisatie van de medewerkers. 



  

 

Reacties op de dag 

Sinai Centrum: “Wij zijn met vijf medewerkers naar deze OR-dag gekomen om nieuwe 

inzichten op te doen en om te netwerken. We hebben ons voor verschillende workshops 

ingeschreven om niets te missen van wat er gezegd wordt. Relevante informatie delen we 

straks met de thuisblijvers.” 

FPC: “De grote drijfveer voor ambulantisering is geld. Maar als het beoogde effect uitblijft, 

dan gaat men straks toch weer terug naar intramuraal. Het zijn golfbewegingen. Je zult zien, 

over tien jaar komt er weer een opbouw van bedden met als argument dat cliënten dan beter 

bereikbaar zijn. GGZ Noord-Holland-Noord heeft een apart scholingstraject voor de 



ambulante hulpverlener. Zo’n traject zouden ze ook bij andere instellingen moeten hebben, 

dan krijg je meer draagvlak bij het personeel.” 

“Ambulantisering is geboren uit noodzaak, in verband met de kostenbesparing, niet vanuit een 

ideologie. Ze proberen het nu in een mooi kader te gieten, maar er is geen onderzoek naar 

gedaan. Of het kostenbesparend werkt weten we pas achteraf.” 

GGNet: “Goede informatie. Actueel. Ook het actievoeren was nuttig, we zitten tenslotte 

allemaal met hetzelfde probleem. De workshop over verandering van functies was niet erg 

vernieuwend.” 

“Een workshop gebruiken om actie te voeren voor de cao is oneigenlijk gebruik van het 

O&O-fonds.” 

Antes/Delta: “De dag voldoet aan de verwachtingen. Vooral de workshop met de 

ervaringsdeskundigen was informatief omdat het deels gevoed werd door inzichten uit de 

praktijk. Ook de cao-actie geeft helderheid en energie om er met elkaar iets aan te gaan doen.” 

Eleos: “Zo’n OR-dag is leuk, maar de ambulantisering roept veel vragen op. Het is goed om 

ook te horen waar anderen tegenaan lopen. Daarom is netwerken vandaag zo belangrijk, de 

ondernemingsraden van de diverse instellingen zouden eigenlijk veel meer samen kunnen 

werken.” 

Stichting Streetcornerwork: “Veel onderwerpen die vandaag voorbij komen zijn herkenbaar. 

Het is een turbulente tijd en het is interessant om juist nu in de OR te zitten. Op deze OR-dag 

is het goed om te zien hoe het er bij andere instellingen aan toe gaat. Maar ik vrees dat veel 

van wat er nu geschrapt wordt straks toch nodig blijkt.” 

 

Met dank aan Cabaretduo Reijn en Goed voor het humoristische en ludieke intermezzo, aan 

Ruben May voor de foto’s, aan Annette Verspoor voor het verslag en een groot applaus voor 

dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen. 

 


