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In 2015 hebben we een centraal Flexbureau opgezet zodat we servicegericht konden 
gaan plannen. Inmiddels is het Flexbureau met maar liefst 100 ‘flexers’ een hele  
waardevolle toevoeging voor Respect en helpt het ons om onze cliënten de zorg  
te bieden wanneer nodig. Met het Flexbureau zijn we in staat direct in te spelen  
op veranderingen in de zorgvraag, iets wat in de huidige markt heel belangrijk is.  
Als bestuurder ben ik er trots op hoe het Flexbureau zich de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld tot een goed geoliede machine waar mensen met veel plezier werken.  

Klaas Smilde, 
bestuurder Respect Zorggroep
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ieder gewenst moment inzicht krijgen in 
hun verlofuren en jaaruren, en er ook op 
sturen als het nodig is. Een ander voordeel 
is dat we veel meer werken met eigen 
flexmede werkers, waardoor we beter 
kunnen sturen op kwaliteit van zorg- en 
dienstverlening. Bovendien zien cliënten 
nu vaker dezelfde gezichten. Dat voelt 
voor hen vertrouwd.” 

Stijging kennis en expertise
In de afgelopen jaren is het kennis- en expertiseniveau rondom centraal roosteren 
enorm verhoogd binnen de organisatie. “In 2013-2015 was ik als projectleider de 
kartrekker van het geheel. Nu vervul ik mijn functie voornamelijk als leidinggevende.  
De inhoudelijke expertise ligt echt bij het Flexbureau en de Roosterplanning.” Judith 
benoemt de samenwerking tussen hoofden zorg en de planners. “Je ziet dat de planners 
en zorghoofden veel meer elkaars sparringspartner zijn geworden. Samen kijken zij  
hoe ze op een zo optimaal mogelijke manier personeel in kunnen zetten tegen de 
geïndiceerde zorgvraag.  Het plannen zelf is niet meer een taak van de zorgafdeling  
en hierdoor doet iedereen waar hij of zij expert in is.” 

100ste flexer: dit succes moeten we vieren
Inmiddels is de club van één uitgebreid met drie roosterplanners voor de hele  
organisatie, twee medewerkers Flexbureau en Roosterplanning (met een vliegende 
keep) en twee coördinatoren. En natuurlijk, circa 100 flexmedewerkers. 

“Successen moet je altijd vieren. Hoe groot of hoe klein ze ook zijn. Het aannemen  
van de 100ste flexer is zo’n moment waarop we met elkaar stilstaan om te zien wat  
we samen hebben bereikt.”

En op de vraag of zij voornemens zijn om als Flexbureau te blijven groeien, antwoordt 
Judith kordaat: “Zolang de vraag groeit, groeien wij mee, met in ons vizier die blije 
medewerker, de tevreden cliënt en een gezonde bedrijfsvoering!”

Respect Zorggroep heeft in 2013 de keuze gemaakt om servicegericht te gaan plannen.  
Om dat voor elkaar te krijgen, werd een nieuwe functie gecreëerd: hoofd Flexbureau & 
Roosterplanning. Judith de Leuw, die destijds als projectleider zorg bij Salusion werkte,  
zag deze functie voorbij komen. Zij klom in haar pen en wist Respect te overtuigen dat  
zij de aangewezen persoon is voor deze functie. 

A woman with a mission
Op 1 december 2013 begon hier haar carrière. Haar afdeling van toen bestond uit,  
jawel, één medewerker: Judith zelf. Judith kreeg de opdracht om een centrale rooster-
planning op te zetten en parallel daaraan het roosterplanningsprogramma Harmony te 
implementeren. Daarnaast was er de opdracht om een centraal Flexbureau op te zetten. 
Samen met een projectteam bestaande uit een afvaardiging van de hele organisatie 
heeft ze deze klus met beide handen aangenomen. 

Een omvangrijke klus, dat wel
“Als ik terugkijk op de afgelopen drie jaar, ben ik enorm trots op wat we met elkaar 
bereikt hebben. We hebben ja gezegd tegen een omvangrijke klus, waarbij ik mezelf 
natuurlijk wel eens heb afgevraagd waar ik aan begonnen was. Zeker in het eerste jaar, 
toen de implementatie plaatsvond. De keuze om te gaan naar een centrale rooster-
planning en een nieuw systeem bracht veel verandering met zich mee. Daar waar 
veranderingen zijn, ontstaat ook weerstand.” Het voelde voor Judith wel eens alsof zij  
als de uitvinder van Harmony werd gezien. “Waar ik ook verscheen, of ik nu even naar 
het toilet wilde, of op de gang onderweg naar een vergadering, ik werd overal staande 
gehouden en kreeg dan een Harmony-vragenvuur over mij heen.” 

Meerwaarde voor de organisatie, medewerkers en cliënten 
Nu, ruim drie jaar later, kijkt zij met een brede glimlach en vol trots terug op het resul-
taat. “Ik kan alleen maar zeggen: ‘Ik zou deze uitdaging met net zoveel enthousiasme  
zo weer aangaan!’ We hebben met elkaar zoveel bereikt. Als we bijvoorbeeld kijken  
naar de cijfers, zien we dat de kosten voor uitzendkrachten flink zijn gedaald. Dat komt 
onder andere doordat we open zorgdiensten voornamelijk laten invullen door eigen 
flexmedewerkers in combinatie met een zo optimaal mogelijke roosterplanning. 

De medewerkers zijn nu gewend aan de nieuwe manier van werken en zien ook voor-
delen van de verandering. “Daar waar zij vroeger eens per drie maanden een papieren 
overzicht met verlofuren ontvingen, kunnen medewerkers digitaal (via bv. de app) op 

Judith de Leuw, hoofd Flexbureau & Roosterplanning

Judith de Leuw
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Lia Vrolijk werkt sinds 1 april 2006 bij Respect en  
vanaf 2015 is zij werkzaam bij het Flexbureau als 
medewerker Flexbureau & Roosterplanning.  
Ze benadert flexmedewerkers voor de openstaande 
diensten die door de afdelingshoofden uitgezet zijn 
naar het Flexbureau. De uitdaging is om zoveel 
mogelijk diensten in te plannen bij de eigen flex
medewerkers. Omdat ze er bijna vanaf het begin bij 
is geweest heeft ze de medewerkers goed leren 
kennen en weet ze bijvoorbeeld precies wie graag 
nachtdiensten wil werken of het op een bepaalde 
afdeling naar zijn zin heeft. 

Respectbreed een Flexpool
Sinds Harmony is geïntroduceerd is er veel veranderd. Nu wordt er Respectbreed  
gewerkt met één grote Flexpool terwijl in het verleden de locaties hun eigen oproep-
pool beheerden. “Met Harmony is nu alles ook digitaal, ik heb nog meegemaakt dat de 
diensten met potlood in een boek werden geschreven, dit noemde wij het ‘ Rode Boek’. 
Gepriegel soms met vier diensten in een vakje. Medewerkers kwamen zelfs na hun 
dienst even checken of er nog extra werk voor ze was.”

Het digitale tijdperk en de ballenbak
Het digitale tijdperk brengt veel voordelen met zich mee, zo kunnen medewerkers via 
de app op hun telefoon direct zien wanneer er nieuwe diensten beschikbaar zijn. Is er 
eenmaal een dienst ingepland dan kunnen ook de afdelingshoofden dat onmiddellijk 
zien in hun eigen (digitale) rooster. “Het overzicht in Harmony waarin de openstaande 
diensten verschijnen noemen wij de ‘ballenbak’, dat vergelijk ik met een computergame 
waarbij het doel is om de ballenbak zo leeg mogelijk te krijgen.”

Afstemmen met uitzendbureaus
Lia is ook verantwoordelijk voor het uitzetten van diensten naar het uitzendbureau en 
het onderhouden van het contact hierover. “De diensten die worden bevestigd door de 
uitzendbureaus verwerken we in Harmony en accorderen we iedere week. Ook doen wij 
de eventuele klachten afhandeling van uitzendkrachten.

Alle mails en telefoontjes voor het Flexbureau komen bij ons binnen en worden door 
ons verwerkt en waar nodig doorgezet naar de juiste personen. De meergewerkte uren 
van de flexmedewerkers registeren we zodat zij hiervoor betaald worden. Ook de 
ziekmeldingen, goedgekeurde verlofaanvragen en de diverse cursussen verwerken  
we in Harmony. “

Waardevolle medewekers
Tenslotte sluit Lia nog af: “De flexpool is een waardevolle groep medewerkers waar we 
best wat van vragen, daarom vinden we het belangrijk om onze waardering af en toe  
te laten blijken. Zo krijgen ze altijd een kaartje met kerst en 1 à 2 keer per jaar wordt er 
voor de medewerkers een leuk uitje georganiseerd. 

Lia Vrolijk, medewerker Flexbureau & Roosterplanning

“100 flexmedewerkers die het  
naar hun zin hebben, ik zou zeggen: 
zeg het voort, zodat we nog verder 

kunnen groeien en nog meer  
mensen blij kunnen maken.”
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Flexers in beeld

Op de foto Irene van der Harst. In dienst bij Respect 
sinds juli 2005. En vanaf augustus 2016 werkzaam 
voor het Flexbureau. Zoals ze zelf zegt: “De Flex is 
een uitkomst!”

Irene heeft schoolgaande kids dus zij kan deze 
baan heel goed combineren, doordat ze vrijheid 
heeft in het inplannen van haar diensten. 

Voor cliënten ben ik inmiddels een vertrouwd 
gezicht geworden. Heerlijk om cliënten vrolijk 
achter te laten na een zorgmoment. We kijken 
samen weer uit naar het volgende moment! 

Lisanne Rinkema is leerling VIG 3de 
jaars en in dienst sinds november 2014.

“Werken voor het Flexbureau geeft  
je veel vrijheid en mogelijkheden. 
Naast dat je zelf je diensten kan 
inplannen, kan je ook bepalen op 
welke locatie of op welke afdeling je 
wil werken. Dit geeft veel afwisseling 
en bovendien doe je hierdoor heel 
veel ervaring op in de verschillende 
facetten van zorg. Zo bouw je ook 
aan je eigen ontwikkeling.”

Padma de Lange, verzorgende niveau 2, is in dienst sinds mei 2016. In het 
tweede jaar van haar verpleegkundigeopleiding heeft zij stage gelopen  
op de woningen Binnenhaven/Buitenhaven/Golfslag. Daar heeft zij het erg 
naar haar zin gehad en bovendien heeft ze er veel geleerd.  

“Bij het evaluatiegesprek werd gevraagd of ik interesse had om in de 
flexpool te komen werken en dat wilde ik wel. Ik ben in die zomer op 
verschillende afdelingen aan de slag gegaan en 
ik vond het erg leuk. Juist de afwisseling van 
PG-afdelingen en somatische afdelingen vond ik 
erg fijn. Je komt steeds nieuwe mensen tegen en 
je leert over veel verschillende ziektebeelden. 
Het is gevarieerd. Je bepaalt zelf hoeveel, 
wanneer en waar je werkt. Dit alles bij elkaar 
zorgt ervoor dat ik elke keer weer met plezier 
naar mijn werk ga en na mijn dienst met een 
voldaan gevoel naar huis ga.”

De goedlachse John Pennards is sinds juli 2010 
als VIG’er in dienst bij Respect. 

Net zoals veel andere flexmedewerkers, 
vindt ook John het fijn om zelf te bepalen 
wanneer en hoeveel hij werkt. “De flexpool 
zorgt voor afwisseling. Ik werk in verschil-
lende teams met verschillende cliënten. 
Maar omdat ik het werk al jaren doe, 
kennen veel cliënten mij. En ik hen 
natuurlijk!” 

John haalt zijn energie uit de zorg goed  
en op een juiste manier te laten verlopen. 
“En als cliënten laten blijken dat ze het fijn 
vinden om mij weer te zien en heel tevreden  
zijn, kan mijn dag niet meer stuk!” 

8 9



Cora Knoester is werkzaam als secretaresse op  
afdeling PO&O. Zij is al vanaf de start betrokken bij  
het Flexbureau. Samen met de coördinator voert zij  
de sollicitatiegesprekken. 

Cora kent alle flexers. En zij kennen haar!
“Mijn werkzaamheden voor het Flexbureau  
bestaan uit het selecteren van de kandidaten  
aan de hand van het CV, het plannen en voeren van 
de gesprekken in overleg met de coördinator en  
het evalueren van de gesprekken. Wij overleggen 
dan of wij de kandidaat laten meelopen of wij  
wijzen de kandidaat op basis van het gesprek af.”

Indien een kandidaat doorgaat, belt Cora hem of haar op en spreken zij een datum af 
voor een meeloopdag. Cora is dus al vroeg in het sollicitatieproces de contactpersoon 
voor de kandidaat en dus ook het visitekaartje van de organisatie. Daarom zullen er 
weinig flexers zijn die Cora niet kennen! 

Waar krijgt Cora energie van bij de ondersteuning voor het Flexbureau? 
“Wat ik leuk vind, is dat je in deze rol veel verschillende mensen ontmoet. Onlangs 
hadden we een leuk gesprek met een jonge kandidaat die net gediplomeerd was. 
Eigenlijk had zij al een andere baan. Maar door het goede gevoel van ons gesprek,  
heeft ze uiteindelijk toch voor Respect gekozen. Dit soort dingen blijven je dan  
extra bij.” Het blijft voor Cora de uitdaging om de juiste kandidaat eruit te halen en te 
selecteren voor het Flexbureau. “Als je kandidaten na een tijdje tegenkomt, je hoort  
dat zij met veel plezier bij Respect werken of dat ze naar een afdeling of opleiding zijn 
doorgestroomd, geeft dat natuurlijk een enorme boost.”

De redactie vroeg aan Cora voor welke mensen het nou ideaal is om voor de Flex te 
werken. Cora weet het antwoord wel!
“Dit is een ideale baan voor mensen met schoolgaande kinderen of met hele kleine 
kinderen. Je kunt namelijk zelf bepalen wanneer en hoeveel uur je wilt werken. Ook voor 
studenten die willen bijverdienen is werken voor het Flexbureau een uitgelezen kans!”

Cora Knoester, secretaresse PO&O

Cora Knoester

Carla van der Cammen is sinds november 2013 werkzaam voor de Flex in de functie  
van verpleegkundige.

Het begon weer te kriebelen
“Ik heb altijd in een ziekenhuis gewerkt, maar door gezinsomstandigheden in 2005 
gestopt met werken in de zorg. Ik ben toen in het onderwijs gaan werken. Tot het 
moment naderde dat mijn BIG-registratie zou komen te vervallen. Het begon weer  
te kriebelen en ik kreeg enorm zin om in de zorg aan de slag te gaan. 

Carla slaagde in de zomer van 2013 voor de toets die nodig was voor de herregistratie  
en zij wilde dolgraag weer de zorg in. Hoewel ze nog een vaste baan in het onderwijs 
had en ze niet alle dagen beschikbaar is, ging ze op zoek naar de mogelijkheden. 

De kans om in de zorg te werken én mijn huidige baan te behouden!
“Ik kwam op Internet de vacature voor weekendoproepkracht in Bosch en Duin tegen. 
Voor mij dé gelegenheid om weer terug in de zorg te keren en mijn vaste baan in het 
onderwijs te behouden. Het sollicitatiegesprek verliep goed. Er werd gevraagd of ik het 
goed vond om ook de wijk in te gaan, als het nodig was. Dat was voor mij geen enkel 
probleem! Sterker nog: momenteel krijg ik alleen nog diensten in de wijk aangeboden 
en dat bevalt mij zeer goed!”

Wat vindt Carla nou zo fijn in haar functie voor het Flexbureau?
“Het contact met de cliënten in hun eigen woonomgeving is prettig. Je kunt je eigen 
dienstlijsten samenstellen. En bovendien kan ik deze baan heel goed combineren met 

mijn andere baan. Je bent veel buiten  
als je van de ene cliënt naar de andere 
rijdt. Contacten met cliënten zijn kort, 
maar wel intensief. Als we bij de cliënt 
zijn, zijn we er ook écht voor hem/haar  
en worden we niet gestoord door 
anderen. Die qualitytime is voor beiden 
enorm fijn!“

Carla van der Cammen, flex verpleegkundige

Carla van der Cammen
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Flex in cijfers

118.264 
gewerkte uren door 
flexers in 2,5 jaar

Flexers
In 2013 gestart met  
26 flexers, in 2017 een 
team van 100 flexers!

Hoge 
medewerker 
tevredenheid 
(NPS) 

2016 = 20,8 
2017 = 14,8 
(tegen 11,4 
respect breed) 

Teamuitjes:
•  Uit eten in QS 
•  Bowlen
•  Glow in de dark 

midget golf 

89% van de 
openstaande diensten 
opgevuld met flexers in de 
eerste 6 maanden van 2017

23% is 35-44 jaar

28% is 45-54 jaar 

32% is 25-34 jaar 

35-44

45-54

25-34

De groep van 25-34 is het meest 
gegroeid in de afgelopen 2,5 jaar

medewerkers opgeleid 
tot helpende plus 6 
medewerkers vanuit de flex 
intern in opleiding tot VIG 8 

+

Inzet flexers in de eerste 
maand van het jaar 

 1.287 in januari 2015
 3.316 in januari 2016
 5.120 in januari 2017  

2015 2016 2017

35% 
Woonzorg-
begeleiders/
helpende

22% 
Woonzorgbegeleiders plus/
helpende plus 

10% 
Verpleegkundige 

33%
VIG 

Flexers!
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Annita van der Stokker is één van de twee coördinatoren 
van het Flexbureau. We vroegen haar iets te vertellen 
over haar werk.

Haar werkzaamheden als coördinator zijn heel  
divers. “Zo ben ik betrokken bij de sollicitatie-
procedure en loop ik mee met een mogelijk  
nieuwe kandidaat. Ook werk ik nieuwe collega’s in 
op de afdelingen en/of bij de thuiszorg, voer ik 
voortgangsgesprekken en ondersteun ik de 
flexmedewerkers bij verschillende zaken.  
Naast mijn werk als coördinator, werk ik zelf ook  
nog als VIG’er op de afdelingen PG en Somatiek  
en voor de Thuiszorg.”

Positiviteit als drijfeer
“Ik ben nog maar kort werkzaam als coördinerende voor het Flexbureau maar mijn 
collega Edyta Jonska en ik krijgen al zoveel positieve signalen terug van iedereen! Daar 
kan ik heel blij van worden. Mijn uitdaging haal ik uit het in de kracht zetten van de 
flexmedewerkers. Zelf werk ik nu alweer ruim een jaar voor Respect en ik vind het een 
fijne werkplek, je krijgt alle ruimte om te groeien en je wordt ook goed begeleid!”

Meer weten over het Flexbureau? 
Neem dan contact op met Judith de Leuw, hoofd Roosterplanning en Flexbureau.

@  J.deLeuw@respectzorggroep.nl 
	 070 - 3061020

Annita van der Stokker, coördinator Flexbureau Meer informatie

“We krijgen zoveel positieve  
signalen terug van iedereen!  

Daar kan ik heel blij van worden.”
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“Alleen kunnen we zo 
weinig; samen kunnen 

we zoveel.” 

- Helen Keller


