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Over de cao VVT en de zeggenschap over werktijden:
Cao-partijen ondersteunen dit proces met het programma de Kanteling van Werktijden.
Het traject kent een aantal fases. Met deze nieuwsbrief houden we u graag
op de hoogte van de ontwikkelingen.

Workshops Kanteling voorjaar 2017
Gaat u dit voorjaar nog aan de slag met het kader?

De issues die aan bod komen in de parallelle sessies

Dan kunt u, net als organisaties die eerder onze
workshops volgden, ondersteuning krijgen van
experts. Vanaf maart organiseren we namens

hebben betrekking op de inhoud en proces. Zo wordt
er ingegaan op de visie en invloed op zeggenschap,
dilemma’s rond uniformiteit versus diversiteit, gezond

cao-partijen op diverse locaties in het land de
acht laatste workshops. Tijdens de workshop kunt

roosteren en evaluatie. Daarnaast is er aandacht voor
de positie van de OR, de achterbanraadpleging en

u zich laten inspireren door de ervaringen van
andere organisaties en leren van deskundigen. U

het informeren van betrokken partijen.

profiteert van de opgedane ervaringen door actief
aan de slag te gaan met acht compleet uitgewerkte

Als deelnemer gaat u actief aan de slag met acht
compleet uitgewerkte voorbeelden uit de praktijk.

voorbeeldkaders.

Deze passen in één van de vier benaderingen:
systeem-gedreven, roosterbeleid-gedreven,

De workshop bestaat uit een aantal delen:
•
Een plenaire rondgang over de stand van

zelforganisatie-gedreven en cliënt-medewerker
gedreven. Deze voorbeelden kunt u leggen

•

•

zaken van de Kanteling per organisatie.
Drie parallelle sessies over de belangrijkste
issues, die in de praktijk rondom het 		
afspreken van een kader er vooral toe doen.
Aan de slag met het eigen voorgenomen
kader aan de hand van acht voorbeeldkaders.

naast uw eigen voorgenomen kader met als doel
overeenkomsten te vinden of aan te vullen.
N.B. deze workshops zijn de laatste in de rij
workshops die ondersteuning bieden bij het maken
van een kader. Wacht daarom niet te lang met
inschrijven!

Workshop informatie
Voor wie:

o.a. HR vertegenwoordigers / OR-leden / werkgroep- en projectleden

Duur:
10.00 – 16.00 uur
Deelnemers: ca. 10-15 organisaties per workshop (max. 30-35 deelnemers)
Waar:
Utrecht (3x), Zwolle (2x), Rotterdam (1x), Breda (1x), Eindhoven (1x)

Kijk direct op de website voor alle data en hoe u zich kunt aanmelden
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Resultaten derde Monitor (december 2016)
bekend
Voor de derde maal sinds de start van de Kanteling
is er een landelijke vragenlijst uitgezet onder
bestuurders, OR/PVT-leden en medewerkers
om de stand van zaken in beeld te brengen. De
eerdere vragenlijsten dateren uit december 2015
en juni 2016. Wij geven u een samenvatting van
de resultaten van de ruim 120 deelnemende VVTinstellingen.
Invoering van ‘De Kanteling’ is branchebreed
onderweg
Volgens de peiling van december 2016 is de overgrote
meerderheid, zo’n 95% volgens bestuurders, gestart
met de Kanteling, heeft informatie gestuurd naar de
OR/PVT en is het overleg gestart. Zo’n 60% heeft per
1 januari 2017 het kader klaar. De overige organisaties
gebruiken hier de eerste helft van 2017 voor. Daaruit
kunnen we concluderen dat de Kanteling in de
tweede helft van 2016 hoog op de agenda stond.

Een kwart van de medewerkers voert de roostertaak
zelf uit, bijna de helft deelt de verantwoordelijkheid
met een leidinggevende of planner en bij een kwart
ligt deze uitsluitend bij de leiding of planner.

Als voordelen worden vooral gezien: meer ruimte
voor medewerkers om de zorg rondom de cliënt te
kunnen organiseren en een betere balans tussen
werk en privé.
Het overleg in het proces van de Kanteling wordt
gekenmerkt door een ‘samen op’ benadering, niet
heel verschillend ten opzichte van Monitor 1 en 2.
Informeren OR/PVT
Op de vraag of de bestuurder de OR/PVT heeft
geïnformeerd over de thema’s zorgverkoop, formatie,
flexbehoeften en -oplossingen voor het komende jaar
of een kortere periode is als volgt geantwoord: van
de bestuurders zegt 56% ‘ja’ ten opzichte van 50% bij
OR/PVT. In ongeveer de helft van de organisaties is
kennelijk nog verbetering mogelijk.

Zelf invulling geven aan rooster
De helft van de organisaties geeft aan dat
medewerkers al zelf invulling aan de roosters geven.

2

Welke koers voor het kader?
Zowel bestuurders als medezeggenschap komen tot
eenzelfde beeld als het gaat om de kaders.
•
De meeste organisaties willen teams 		
maximaal de ruimte geven en alleen waarden
vaststellen in het kader. Deze groep spreekt in
het kader verder nog af hoe de afspraken
gemonitord en periodiek geëvalueerd 		
worden.
•
Dan is er een groep die naast waarden ook
meer in detail wil vastleggen wat de normen
zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om gezond
roosteren, het vastleggen van een vast
vrij dagdeel en het verdelen van de 		
weekenddiensten.

•

Tenslotte is er een groep die zoveel mogelijk
wil regelen in het kader. Niet alleen de 		
waarden en normen maar ook de wijze
waarop gemonitord en geëvalueerd gaat
worden.

Impact op vaardigheden bij zelf roosteren
Een derde van de bestuurders ziet een behoorlijke afstand tussen waar het nu staat met de werktijden en de
koers voor de Kanteling. De respondenten verwachten dat de impact van de Kanteling het grootst is op de
benodigde vaardigheden van medewerkers bij het zelf plannen en roosteren. Ook op het functioneren van het
planningssysteem en onderlinge spanningen tussen medewerkers verwachten veel organisaties veel impact.
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De rol van de OR/PVT
De OR/PVT is gegroeid in zijn rol. Bijna 75% weet
hoe ze de mening kunnen peilen en ongeveer 67%
weet hoe ze de achterban actief willen betrekken.
Een duidelijk hoger percentage dan de eerdere twee
monitors.
Ruimte voor dialoog met medewerkers
De interesse onder medewerkers voor de Kanteling
is volgens de OR/PVT niet gegroeid. Ruim 60% zegt,
vergelijkbaar als in monitor 2, beperkt interesse
te hebben. Van de medewerkers zegt 26% actief
betrokken te worden en 24% geraadpleegd over
het vaststellen van het kader. Bijna de helft zegt
niet zoveel te horen over de Kanteling van de OR/
PVT. Voldoende ruimte voor meer dialoog en
betrokkenheid dus.
Meer zeggenschap geeft meer tevredenheid
Uit analyse van de respons van het
medewerkersbestand blijkt dat naarmate de
zeggenschap over werktijden toeneemt, ook de
tevredenheid over de balans tussen werk en privé
toeneemt. Er is een directe samenhang gevonden
waarbij het verschil in tevredenheid over de werkprivébalans wordt verklaard door een grotere mate
van ervaren zeggenschap. Het type contract en de
omvang ervan blijken weinig van invloed te zijn.

Ook niet in het wel of geen lid zijn van
medezeggenschap of in de leeftijd. Oudere
medewerkers zijn niet meer of minder tevreden dan
jongeren.
Samenvatting
De derde monitor laat zien dat de Kanteling hoog
op de agenda staat en serieus wordt opgepakt
door bestuurders en medezeggenschap. Zo’n
60% heeft al een kader, de rest volgt in 2017. De
medezeggenschap is gegroeid qua rol, maar zoekt
tegelijk nog naar mogelijkheden om de achterban
bij het onderwerp te betrekken. Er zijn verschillen in
de aard van het kader dat de organisaties afspreken,
verschillen in termen van mate van detail, ruimte
voor teams, aandacht voor gezond roosteren en
monitoring. Dat past ook bij de beleidsvrijheid
die organisaties hebben. Kortom, het lijkt dat
de decentralisering van de arbeidsvoorwaarde
‘werktijden’ goed wordt opgepakt door de
organisaties in de VVT.
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