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Woord vooraf

Ieder kind met kanker genezen, met
optimale kwaliteit van leven. Dat is
de missie van het Prinses Máxima
Centrum. Om deze missie te realiseren
willen we topzorg bieden, topresearch
uitvoeren, kinderen en ouders optimaal
ondersteunen. Cruciaal hiervoor zijn onze
medewerkers. Zij zijn de spil van het
succes van het Máxima.

Wij vinden het van groot belang om oog te hebben
voor onze medewerkers en de mate waarin zij
gezond en fit zijn, en betrokken en gemotiveerd.
Maar ook plezier in hun werk hebben, goed
presteren, weinig verzuimen en hierdoor langer en
breder inzetbaar zijn.
Opbouw verslag
De hoofdlijn van ons sociaal beleid is ambitie,
leiderschap en aandacht voor elkaar. Daarnaast
hebben we de afgelopen twee jaar een
sociaal beleidskader ontwikkeld waarvan de
meeste elementen in dit sociaal jaarverslag
terugkomen. Hoe wij onze werkomgeving inrichten
(arbeidsomstandigheden), hoe we onze mensen
motiveren (arbeidsvoorwaarden) en hoe wij met
elkaar samenwerken (arbeidsverhoudingen); ze
hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.
Met dit sociaal jaarverslag willen we de lezer
informeren over wat we in het jaar 2019 goed
hebben gedaan als het gaat om (de inzetbaarheid
van) onze mensen. En over wat we hebben
geleerd en wat we anders gaan doen om werken
bij het Máxima nog beter en gezonder te maken.
Met elkaar. Grensverleggend en gepassioneerd.
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Het Máxima
hoogover
In dit hoofdstuk schetsen we een
algemeen beeld van het Máxima in
een aantal typerende kengetallen.
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Instroom

Uitstroom

Grootste aantal nieuwe medewerkers
binnen Research en bij de staf. Minste
groei bij medisch specialisten en artsen.

In 2019 hadden wij een personeelsverloop
van 16%, een verloop dat past bij de fase
waarin het Máxima zich bevond.

In het volgende hoofdstuk gaan we verder
in op instroom en werving & selectie van
nieuwe (zorg)medewerkers.

In het volgende hoofdstuk lichten we de
uitstroom van onze medewerkers verder
toe.

Verhouding
mannen en
vrouwen
De verdeling van onze mannelijke en
vrouwelijke zorgmedewerkers is in lijn met
de landelijke educatiecijfers. Vrouwelijke
studenten volgen beduidend vaker een
opleiding op het gebied van gezondheid
of welzijn dan mannen (die slechts 20%
van de studenten vormen). Het aandeel
mannen aan universitaire opleidingen
is iets hoger en ook dat zien we terug
binnen het Máxima.

Leeftijdsopbouw
Ondanks een grote vertegenwoordiging
van medewerkers tussen de 25 en
30 jaar, was 25% van de nieuwe
medewerkers vorig jaar 55 jaar en ouder.
De leeftijdsgroep 50-54 jaar is onder
mannelijke medewerkers opvallend
afgenomen en onder vrouwelijke
medewerkers het minste toegenomen.

Het aandeel mannelijke medewerkers
is 1 procentpunt gestegen ten opzichte
van 2018. Het grootste deel is werkzaam
binnen Research.

+434
1265
74
+26%
+87%
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nieuwe
medewerkers
medewerkers in
totaal in 2019
nieuwe medewerkers in de
ondersteunende
zorgfuncties
gemiddelde groei
aantal medewerkers

-157
70%
57%
±20%

vertrokken
medewerkers

Het grootste deel van de vrouwelijke
medewerkers is werkzaam binnen Zorg.

koos daar
zelf voor
van de vrijwillige
uitstroom lag bij de
(ondersteunende)
zorgfuncties
vertrok omdat
het contract van
rechtswege eindigde

groei aantallen
medewerkers bij
Research
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20%
80%

man

vrouw

39
70
19
25-30

is de gemiddelde
leeftijd van onze
medewerkers
was onze oudste
medewerker
was onze jongste
medewerker
is de meest
vertegenwoordigde
leeftijdsgroep
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Arbeidsduur

Dienstverbanden

Leidinggevenden Nationaliteiten

Driekwart van de mannelijke
medewerkers werkt tussen de 31 en 36
uur. Van de vrouwelijke medewerkers
werkt 90% tussen de 21 en 36 uur (63%
daarvan werkt tussen de 31 en 36 uur).

Het relatief hoge aantal contracten voor
bepaalde tijd heeft twee oorzaken. Het
past bij de fase van de organisatie (na de
opening in juni 2018) waarin de eerste
contracten voor bepaalde tijd doorliepen
in 2019. Daarnaast is het binnen
Research gebruikelijk om contracten met
een beperkte duur aan te bieden, passend
bij het type werk op projectbasis.

De stijging van het aantal leidinggevende
posities is verdeeld over drie organisatieonderdelen; Zorg, Research en staf,
waarbij de laatste verhoudingsgewijs de
grootste groei laat zien. Er is in 2019 bij
de aanstellingen aandacht besteed aan
diversiteit en er is een mooie verdeling
tussen nieuwe mannelijke en vrouwelijke
leidinggevenden.

Het Máxima kan qua verdeling van
nationaliteiten grofweg als volgt
worden opgedeeld: bij Research
zijn 20 van de binnen het Máxima
aanwezige 23 nationaliteiten
vertegenwoordigd. Bij de overige
afdelingen zijn dat er, verspreid over
alle onderdelen, slechts zeven buiten
de Nederlandse.

Bij de meeste andere afdelingen is
de verdeling tussen contracten voor
bepaalde en onbepaalde tijd grofweg 1
op 3.

De verhouding tussen mannelijke en
vrouwelijke leidinggevenden is in 2019
meer in balans gekomen. De meeste
vrouwelijke leidinggevenden werken
bij Zorg en de meeste mannelijke
leidinggevenden bij Research.

Alle staffuncties worden bekleed door
medewerkers met een Nederlandse
nationaliteit en hetzelfde geldt voor
verpleegkundigen.

In 2019 is bij de vrouwen de grootste
stijging te zien in een wekelijkse
arbeidsduur tussen de 11 en 20 uur:
een ruime verdubbeling van 16 naar 41
medewerkers.

31-36
27%
5%
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gemiddelde
arbeidsduur in uren
bij 27% van
de vrouwelijke
medewerkers is een
arbeidsduur van 21
tot 30 uur populair

46%
45%

van de medewerkers
heeft een contract
voor bepaalde tijd
daarvan werkt bij
Research

van de mannelijke
medewerkers
kiest voor deze
arbeidsduur
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30%
47%
92

meer leidinggevenden
dan in 2018
van de
leidinggevenden
is vrouw

De Duitse nationaliteit is de meest
vertegenwoordigde andere dan de
Nederlandse, daarna de Italiaanse.

23
20

verschillende
nationaliteiten
werken bij het
Máxima
is het aantal
nationaliteiten
binnen één
afdeling: Research

…van onze 1265
medewerkers
hadden in 2019 een
leidinggevende rol
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Onze
werkomgeving
Om de missie van het Prinses Máxima
Centrum waar te maken, moeten we
de ontwikkeling van kind en gezin altijd
voor ogen hebben. In alles wat we doen.
Dat vraagt om gemotiveerde, vitale en
goed toegeruste medewerkers. Wij willen
onze medewerkers voorzien in alles
wat nodig is om goed te functioneren.
Dat betekent onder meer een veilige en
prettige werkplek, met aandacht voor
een gezonde werkdruk en verbinding met
collega’s.
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Boeien & Binden

De raad van bestuur heeft begin 2019 een programma in het leven geroepen om
expliciete aandacht te schenken aan de inzetbaarheid en het behoud van onze mensen.
Onder de noemer ‘Boeien en Binden’ hebben we een aantal initiatieven ontwikkeld en
op onderdelen al geimplementeerd om de verbinding tussen medewerkers onderling en
met de organisatie te versterken.

Introductie & Talentontwikkeling

hoe divers onze patiëntengroep is (achtergrond,

De introductie van nieuwe medewerkers in de

problematiek, behoeften, wensen). In het spel

organisatie is een belangrijk sleutelmoment in

raken nieuwe medewerkers spelenderwijs bekend

het behoud. In 2019 zijn de contouren van een

met wat ouders en kinderen ervaren in het

nieuw introductieprogramma geschetst door een

Máxima. Zo krijgen zij inzicht in het belang van de

samenwerking van verschillende werkgroepen uit

krachtenbundeling van iedereen in het zorgproces,

de organisatie. De introductie begint nu al vóór de

die immers onmisbaar is om de ervaring van kind

eerste werkdag met het toesturen van uitgebreid

en gezin optimaal te laten verlopen.

informatie- en filmmateriaal, bedoeld om alvast
Eenmaal in dienst worden nieuwe medewerkers

Geïnformeerd, geïnspireerd en
gehoord

in de ‘check-in all’ verder wegwijs gemaakt. Eind

Het Máxima vindt het belangrijk dat medewerkers

2019 hebben we een opzet gemaakt voor een

vanuit de eigen rol en positie proactief kunnen

meer interactieve introductiedag, met daarin

bijdragen aan de missie. We zien dit als

onder andere een speciaal voor het Máxima

persoonlijk leiderschap en lichten dit verder

ontworpen ‘patient journey game’. Nieuwe

toe in het hoofdstuk ‘Hoe wij samenwerken’.

medewerkers doorleven in deze groepsactiviteit

Medewerkers tonen dit meer en vaker als zij

een eerste indruk te krijgen van de organisatie.

Binnen Research is in 2019 een teamontwikkelingstraject geïntroduceerd. Het succes
van dit programma werd allereerst bepaald door het maatwerk dat is geboden. De
kennis en ervaring van de deelnemersgroep was zeer divers en kon in alle breedte
goed aan bod komen. Daarnaast kwam het succes doordat het traject is uitgezet over
een periode van acht tot negen maanden, in diverse modules en intervisiemomenten.
Dit heeft de deelnemers de tijd en ruimte gegeven om op een efficiënte manier te
leren in de praktijk. Bepalend voor het succes was ook dat de leidinggevenden van
de deelnemers nauw betrokken waren bij het traject. Dit zorgde voor meer onderlinge
verbinding.
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zich geïnformeerd, geïnspireerd en gehoord

voeding en beweging vrij hoog als belangrijk voor

voelen. Een van de initiatieven die we in 2019

vitaliteit. Medewerkers gaven in de vragenlijst

onder deze noemer hebben verkend, was het

veel tips mee aan de organisatie. Bijvoorbeeld

verbeteren van het intranet. Het huidige interne

over beweging en sporten, de hoge werkdruk,

platform voorziet slechts in een deel van de

werkplekken en de interne communicatie.

behoefte van medewerkers en past niet bij de

De inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd

huidige organisatie. Op basis van de gemaakte

zijn door een organisatiebrede werkgroep

inventarisatie moet het nieuwe platform

verwerkt in een Vitaliteitsprogramma. Hierin

laagdrempeliger en interactiever zijn, goed

hebben we zeven concrete acties gedefinieerd hoe

geschikt voor informatieuitwisseling en meer

het Máxima de gezondheid en vitaliteit van zijn

gericht op de verschillende doelgroepen binnen het

medewerkers kan stimuleren. De initiatieven uit dit

Máxima. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt

programma worden in 2020 verder uitgewerkt.

interview | teamleiders
psychosociale zorg

Esther van
den Bergh
& Laura Beek

dat het platform een stimulans wordt voor sociale
cohesie, zodat meer betrokkenheid en verbinding

Evenementen

tussen de medewerkers en organisatieonderdelen

Binnen het Máxima zien we ontspanning en

ontstaat. Het project wordt in 2020 verder

verbinding met collega’s als een belangrijk

opgepakt.

onderdeel van werkplezier en duurzame

‘Wij zien de medewerkers als het goud van

Onze medewerkers hebben een sterke intrinsieke

inzetbaarheid: netwerken, contact met je

de organisatie en vinden het belangrijk dat zij

motivatie om onze patiënten te helpen. Samen met

collega’s en gewoon even bijpraten. In 2019

zich gesteund voelen in hun werk. Je gezien en

de geboden hoogintensieve zorg die op mentaal

Met hulp van extern adviesbureau Welder en TNO

hadden organisatieonderdelen vaak een eigen

gehoord voelen, draagt bij aan een gevoel van

vlak veel van ze vraagt, zorgt dit regelmatig voor

is er in 2019 onderzoek gedaan naar de stand van

evenement zoals een barbecue of een zogeheten

verbondenheid en dat is een klimaat waarin

een merkbare werkdruk. Dat, in combinatie met

zaken rondom de sociale veiligheid en vitaliteit

team-offsite. Ook waren er evenementen voor

mensen goed functioneren. Als teamleiders

basisprocessen die nog in ontwikkeling waren,

binnen het Máxima.

alle medewerkers, zoals een eindejaarsontbijt,

geven wij onze medewerkers vertrouwen en veel

niet altijd de juiste of tijdige communicatie en

Vitaliteit

nieuwjaarsviering en de vrijdagmiddagborrels

ruimte om zich als autonome professionals te

een aantal langdurig zieke collega’s, heeft een

Een respons van 60% op een vragenlijst maakte

geinitieerd door Research, bedoeld om interactie

ontwikkelen. Daarbij benadrukken we de rol van

een stevig appèl gedaan op onze mensen. Toch

de resultaten goed bruikbaar. Medewerkers

tussen verschillende organisatieonderdelen te

eigen verantwoordelijkheid.

hebben we geen personeelsverloop gehad in

hechten er veel belang aan dat zij bij het

stimuleren. In juni hebben we een groot feest

Máxima zinvol werk doen. Vanwege het sterk

voor alle medewerkers georganiseerd. Ook in

In een relatief korte periode zijn onze teams

- zoals deze - maken ook dat we als teamleider

maatschappelijke doel van het Máxima was dit

2020 zullen we aandacht blijven besteden aan

explosief gegroeid. Samen geven wij nu leiding

persoonlijk groeien in onze rol.

te verwachten. Daarnaast scoren aspecten als

dergelijke evenementen.

aan zo’n 60 deskundige professionals. Het is

Medio november 2019 stond Vitaliteit in het Prinses Máxima Centrum centraal door
middel van een ‘Sterk in je werk-week’ waarbij als aftrap de resultaten van een
vitaliteitsonderzoek werden gepresenteerd. Veel medewerkers hebben gedurende deze
week workshops bijgewoond over bijvoorbeeld meditatie, yoga en jobcoaching. Verder
werd er stoelmassage aangeboden en kon men gratis naar de bios. Gedurende de
week waren er ludieke acties waaronder een ‘levende fruitmachine’: bij verschillende
overleggen, overdrachtsmomenten van zorg en de kledinguitgifte waren medewerkers
verkleed in fruitkostuums aanwezig om collega’s een ‘vitaliteits-boost’ te geven. De
reacties van medewerkers op de week waren heel positief. Ook de kinderen pakten
hun momentje met de ‘levende fruitmachine’.
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2019. De uitdagingen waarvoor we samen staan

een behoorlijke uitdaging hoe je de gewenste

Voor 2020 vinden we het belangrijk om als teams

samenwerkingscultuur creëert binnen snel

meer prioriteiten te stellen. Er worden vanuit de

opgeschaalde, nieuwe teams. Wij tweeën hebben

organisatie zoveel goede ideeën aangedragen, het

verschillende karakters, maar we hebben dezelfde

is belangrijk om hier keuzes in te maken. En hier

visie op – coachend – leiderschap. We vullen

vervolgens helder over te communiceren. We zullen

elkaar goed aan; de een kan de ander aansporen

samen met onze teams energie stoppen in het

of juist afremmen. Een voorbeeld: we willen met

vinden van de juiste balans tussen productiviteit

onze mensen ‘taakvolwassen teams’ vormen en

en reflectie. Tussen dagelijkse activiteiten en

dan is het zaak om ruimte te geven aan anderen

projecten. Tussen werken in het centrum en werken

om oplossingen te bedenken. Terwijl het vaak zo

vanuit huis. Daarnaast vinden we het belangrijk

verleidelijk is om als teamleider zelf een snelle

om een gedegen opleidingsplan te ontwerpen voor

oplossing aan te dragen voor een probleem. Elkaar

de continue scholing van onze medewerkers.’

aanspreken op deze reflex is een van de manieren
waarop wij elkaar scherp houden.
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Verloop van personeel

1500

1200
30
900

25

In 2019 20
hadden wij een personeelsverloop van 16%, een verloop dat past bij de
pioniersfase waarin het Máxima zich bevond. Het was een komen en gaan van
medewerkers
die een rol hadden in de opbouwfase. Onvermijdelijk en logisch, maar
15
het was daarnaast cruciaal om met het oog op de toekomst te werken aan de
continuïteit van het medewerkersbestand. Het is gelukt om in 2019 onze vacatures
10
met gekwalificeerde (zorg)medewerkers in te vullen. Parallel hebben we aandacht
besteed aan aspecten die helpen om een al te stevig verloop onder controle te houden,
5 de voorkant van het proces (werving en introductie) als aan de achterkant
zowel aan
(gedurende de loopbaan en het vertrek).

3879

87

unieke sollicitaties

vacatures (exclusief
de wervingscampagne
voor kinderoncologisch
verpleegkundigen)

600

300

0

0

Werving & instroom

vanuit Recruitment. De vacaturehouders krijgen

Het invullen van vacatures met gekwalificeerd

meer ondersteuning zoals hierboven beschreven.

personeel vergt een specifieke kennis van de

Daarnaast gaan we trainingen geven over het

arbeidsmarkt en expertise op het gebied van

wervings- en selectieproces, en over hoe je een

arbeidsmarktcommunicatie. Zeker als het gaat

effectief sollicitatiegesprek met een kandidaat

om onze zogenoemde schaarstefuncties; de

voert.

Groei aantal medewerkers 2017 - 2019

6

functies die moeilijk in te vullen zijn. Daarbij is het
belangrijk dat wij de arbeidsmarkt zo professioneel

In het eerste halfjaar lag onze focus met name op

mogelijk benaderen en mensen kunnen overtuigen

het werven van kinderoncologieverpleegkundigen.

om voor het Máxima te werken.

In aansluiting op een plan voor het optimaal
benutten van de beddencapaciteit, is er een extra

De selectie en daadwerkelijke aanname van

wervingscampagne gevoerd. Mede door deze

kandidaten wordt veelal door de leidinggevenden

campagne hebben we onze jaardoelstelling van

zelf gedaan. Daar waar het proces van selectie

75 nieuwe medewerkers gerealiseerd.

0

50

100

150

beter kan worden ingericht, of als sprake

200

250

300

350

is van minder managementervaring met

Vanaf medio 2019 hebben we ook ingezet op

werving en selectie, bieden HR en Recruitment

het optimaal benutten van de capaciteit van het

ondersteuning op maat. Die ondersteuning

researchgebouw. We zijn er trots op dat we 125

kan onder andere bestaan uit het deelnemen

internationale researchers wisten aan te trekken

aan de sollicitatiegesprekken, helpen met het

(met nu in totaal 20 verschillende nationaliteiten).

(eerste) selectieproces, onderdeel uitmaken
van het selectieteam en het bespreken van de

In de tabel een overzicht van het aanal

arbeidsvoorwaarden met kandidaten.

medewerkers de afgelopen drie jaar,
onderverdeeld naar organisatieonderdeel:

Voor 2020 is de wens om op dit gedeelte van
het instroomproces meer begeleiding te bieden
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0

20

112

1

139
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2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Zorg

Research

Academy

Staf
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Uitstroom
Soms kiezen medewerkers na verloop van tijd

Net als andere werkgevers heeft het Máxima

voor een andere functie of stappen zelfs over naar

de wens dat een medewerker die vertrekt een

een andere organisatie. Verspreid over het jaar

ambassadeur blijft voor de organisatie. Het is dus

hebben 157 medewerkers het Máxima verlaten.

belangrijk om ook het uitdiensttredingsproces

Zoals we eerder al schreven, hadden we in 2019

goed te begeleiden. Een onderdeel daarvan is het

een personeelsverloop van 16%. Dit percentage

leren over de beweegredenen voor iemands keuze.

verwijst naar het aantal in 2019 vertrokken

Dat doen we met een zogeheten ‘exitgesprek’. In

medewerkers gedeeld door het totale aantal

2019 werd bij de meeste organisatieonderdelen

medewerkers aan het begin van dat jaar. Het cijfer

met de helft tot driekwart van de medewerkers die

geeft inzicht in de verhouding tussen instroom

uit dienst traden zo’n gesprek gevoerd.

en uitstroom. Dit verlooppercentage lag in het

16%

±50%

±50%

personeelsverloop

persoonlijke
redenen

professionele
redenen

Máxima net boven het landelijk gemiddelde in
de zorg (15,7% in 2018).

Organisatie in opbouw

van de zorg en/of de oncologie en kiezen

Grofweg de helft van de op eigen initiatief

daarom voor een andere werkgever.

vertrokken medewerkers had uiteenlopende
persoonlijke redenen om uit dienst te treden, met

Door een nauwere samenwerking met andere

een lange reistijd als meest genoemde reden. De

ziekenhuizen zou het Máxima het mogelijk kunnen

andere helft had professionele overwegingen. Ze

maken om onderling verpleegkundigen tijdelijk uit

2018

misten de uitdaging in een zeer specialistische

te wisselen. Deze beroepsgroep kan zich tijdens

2019

rol. Of de functie bleek mentaal zwaarder dan

zo’n periode andere disciplines eigen maken,

voorzien. Het aantal vertrekkende mensen om

zonder dat ze daarvoor hun arbeidsovereenkomst

persoonlijke redenen is opvallend hoog, maar

hoeven te beëindigen. Het is de wens om dit in

het is te verklaren doordat het Máxima een

2020 meer gestalte te geven door middel van een

organisatie in opbouw is. Verschillende fases van

pilot met een groep medewerkers.

Uitstroom per organisatieonderdeel 2018-2019

een nieuwe organisatie trekken verschillende typen
73

Zorg

116
7

Research

13
2

Academy

2

medewerkers aan. En het zorgt voor een grotere

Een type functie met in de tweede helft van

uitstroom van medewerkers die zich niet meer

2019 een procentueel hoog verloop, was die

thuis voelen bij een volgende fase.

van doktersassistent. Later in het jaar kreeg de
functie-inhoud steeds meer vorm. Vergeleken met

Soms is het nog zoeken naar een optimale vorm

doktersassistenten in andere organisaties, vallen

voor de organisatie van het werk. Er waren

onder deze functie in het Máxima weinig medische

teams bij Zorg waar het verloop voortkwam uit

handelingen. Veel van onze doktersassistenten

het feit dat medewerkers door de grootte van

waren gestart met een andere verwachting van

het team de verbinding misten met collega’s. Er

de werkzaamheden. In de exitgesprekken kwam

is voor gekozen om bepaalde teams anders in

dit veelvuldig naar voren als reden om naar een

de organisatiestructuur te plaatsen, waardoor

andere werkomgeving over te stappen.

mensen in kleinere teams konden werken.
Medewerkers ervaren dit als positief.

Wat betreft de reisafstand bleken persoonlijke

18
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Specialisatie & uitdaging

omstandigheden ervoor te kunnen zorgen dat

De werkzaamheden bij veel organisatie-

de tijd die een medewerker aan reizen moest

onderdelen van het Máxima zijn specifiek gericht

besteden zwaarder ging wegen. Het Máxima denkt

op kinderoncologie. Na verloop van tijd missen

na over oplossingen voor dit complexe probleem,

sommige (zorg)medewerkers de bredere context

waarvoor geen quick-fix te vinden is. Dit krijgt in
2020 een vervolg.
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Ziekteverzuim

Het verzuim als gevolg van ziekte is gestegen ten opzichte van 2018. Het verzuimcijfer
is weliswaar lager dan het landelijke gemiddelde van 5,7% in de gezondheidszorg
(en welzijn), maar is met 4,2% wel bijna een procentpunt hoger dan in 2018 (3,4%).

Bij bepaalde organisatieonderdelen en

het in 2019 deels nog voort uit het gegeven dat

specialistengroepen hebben we te maken gehad

de organisatie volop in opbouw was en veel

met situaties van langdurig verzuim, hetgeen het

processen en faciliteiten nog onvoldoende op

cijfer sterk opdrijft. Leidinggevenden hebben een

orde waren. Terwijl juist vanwege de opbouwfase

belangrijke rol bij preventie en beheersing van

een heel grote inzet van de medewerkers werd

verzuim, maar een deel van hen heeft hier nog

gevraagd. Deze situatie is in de loop van 2019

weinig tot geen ervaring mee, zo bleek in 2019.

verbeterd.

Met adequate ondersteuning vanuit HR zijn de
medewerkers die langdurig ziek waren toch goed

Een ander voorbeeld van een werkgerelateerd

begeleid.

probleem is typisch voor het werk in een
kinderoncologisch centrum, namelijk dat iemand

Leidinggevenden waren aan het einde van

door de emotionele zwaarte daarvan psychisch

het jaar alerter en benaderden HR al bij een

overbelast raakt. Daarbij kan begeleiding door

vermoeden dat langdurig verzuim op de loer

onder meer de interne consulent professionele

lag. Desondanks kunnen bij leidinggevenden het

steun helpen (zie de volgende pagina’s).

bewustzijn en de handelingsbekwaamheid op
het gebied van begeleiding van verzuim worden

In alle gevallen wordt het gesprek over eventuele

versterkt. Gedurende 2019 is voor hen vijf keer

werkgerelateerde problemen aangegaan,

een training ‘Verzuim en gezondheidsbevordering’

waarbij HR een actieve rol speelt. Bijvoorbeeld

georganiseerd, waaraan in totaal 25

met adviezen over de inzet van de bedrijfsarts,

leidinggevenden hebben deelgenomen. In 2020

om samen te kijken naar de mogelijkheden die

geven we hieraan een vervolg. Op grond van de

er zijn en welke interventies kunnen helpen om

evaluatie van de eerste trainingen, kiezen we

werkgerelateerd verzuim te laten afnemen.

hierbij wel voor een andere (werk)vorm.
Over het algemeen was het verzuim als gevolg
van ziekte in 2019 niet werkgerelateerd.
We zijn intussen scherp op verzuim dat wel
werkgerelateerd is. Waar dit zich voordeed, kwam
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Professionele en sociale steun

Het Máxima biedt zijn medewerkers verschillende

Sociaal Medisch Overleg

consulent standaard steun aan op individuele basis

Veel van onze medewerkers werken direct met

vormen van professionele en sociale steun, waarbij

Tot het laatste kwartaal van 2019 vond

en zo nodig aan teams. Dit laatste gebeurt veelal in

kinderen met kanker en dat vraagt veel van ze,

het mogelijk is om anoniem en persoonlijk over

binnen een groot deel van Zorg maandelijks

de vorm van een of meerdere nabesprekingen.

in professionele en persoonlijke zin. Er is altijd

problemen op het werk te praten.

een Sociaal Medisch Overleg (SMO) plaats,

urgentie en ze hebben te maken met vraagstukken

waarin de voortgang van de re-integratie van

Teamsupport & scholing

over leven en dood. Dat trekt een behoorlijk zware

Bedrijfsarts

langdurig zieke medewerkers met de betrokken

Met grote regelmaat verleent de consulent

wissel op onze medewerkers, met name bij Zorg.

In 2019 hebben 174 medewerkers onze

leidinggevenden en HR business partners samen

professionele steun ook support aan zorgteams,

bedrijfsarts om advies gevraagd. Een minimale

met de bedrijfsarts werd doorgenomen. Bij

waarbij meestal de mentale en emotionele

Naast een hoge werkdruk, heeft de omgang met

stijging ten opzichte van 2018, afgezet tegen de

andere organisatieonderdelen is er incidenteel

zwaarte van het vak centraal staat. Bijvoorbeeld

collega’s en met patiënten en familie ook veel

groei in het aantal medewerkers. De bedrijfsarts

en op individuele basis overleg geweest met de

in geval van veel overlijdensgevallen in korte tijd

invloed op hoe medewerkers zich voelen en hoe ze

heeft 56 maal een probleemanalyse opgesteld

bedrijfsarts. In november 2019 is besloten om

of complexe problematiek bij kinderen en/of ouders

functioneren. Door een goede samenwerking met

voor medewerkers die langdurig ziek waren. Ook

het SMO in een andere vorm te gaan voortzetten.

die veel van de medewerkers vraagt. Een meer

leidinggevenden en collega’s ervaren medewerkers

heeft HR een enkele keer gebruik gemaakt van

Daarvoor doen we in 2020 een voorstel.

georganiseerde vorm van support aan teams vindt

steun en veiligheid en kunnen eventuele situaties

arbeidsdeskundig advies, evenals in 2018.

van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele

plaats door middel van teambuilding-sessies,
Vertrouwenspersoon

het begeleiden van ‘heidagen’ of thematische

intimidatie worden voorkomen. Ook in het werken

Aandachtspunten in 2019 waren een beperkte

In 2019 is de vertrouwenspersoon dertien keer

scholing. In 2019 is met een team gewerkt aan

met patiënten en ouders kunnen soms heftige

beschikbaarheid van de bedrijfsarts en een

geraadpleegd. In deze gesprekken ging het

het thema ‘omgaan met moeilijke emoties -

situaties plaatsvinden, waarbij in een enkel geval

onvoldoende heldere vertaling van diens

voornamelijk over discriminatie, pesten op het

zelfzorg en zorg voor elkaar in het team’ met drie

bijvoorbeeld intimidatie en agressie een rol kan

gezondheidsadviezen naar leidinggevenden.

werk, seksuele intimidatie en werkdruk. Vanwege

plenaire bijeenkomsten. Deze sessies zijn als zeer

spelen. Dit alles kan ingrijpende gevolgen hebben

Daarnaast zal vanaf 2020 de standaard e-mail

het vertrouwelijke karakter van deze gesprekken

waardevol ervaren.

voor medewerkers. Het is van belang om met goed

met frequent-verzuimcijfers direct naar alle

gaan we hier verder niet inhoudelijk op in.

preventief beleid mogelijk ernstige lichamelijke en

leidinggevenden worden gestuurd.

psychische klachten te voorkomen.

Intervisie & peer support
De betrokken leidinggevenden hebben met

In de tweede helft van 2019 is geëxperimenteerd

ondersteuning van HR desgevraagd de nodige

met het organiseren van intervisiegroepen

acties ondernomen om veranderingen in de

binnen Zorg. Eens in de twee weken kwamen

werkomstandigheden en/of omgangsvormen tot

gemiddeld zes medewerkers bijeen om in 60

stand te brengen. Geen van de meldingen bij de

minuten een zelf ingebrachte casus te bespreken.

vertrouwenspersoon heeft geleid tot een formele

Het experiment was geslaagd en is inmiddels

klacht. Toch zien we ruimte voor verbetering in de

omgezet naar vaste intervisiegroepen met een

werkomstandigheden om het aantal meldingen te

frequentie van eens per week, eens per maand

laten afnemen in 2020.

of incidenteel voor andere groepen. Vanaf 2020
biedt de consulent professionele steun op verzoek

Consulent professionele steun

aan andere groepen medewerkers begeleiding

Vanaf medio 2019 is er een consulent

bij intervisie. Het is de bedoeling een aantal

professionele steun aangesteld binnen het Máxima.

vaste intervisiegroepen te starten met artsen,

Deze functie is vrij uniek in de ziekenhuiswereld.

verpleegkundig specialisten en een combinatie van

Psychosociale steun kan hard nodig zijn, gezien

deze medewerkers.

de heftigheid van wat onze medewerkers soms

24		

40

2

keer gesprekken
met de consulent
professionele steun

intervisiegroepen

Onze werkomgeving - Sociaal jaarverslag Prinses Máxima Centrum 2019

ervaren. Gemiddeld overlijden immers per week

In 2019 hebben we samen met de consulent en

nog altijd drie kinderen die hier in behandeling

andere betrokkenen de introductie voorbereid

zijn. De geboden ondersteuning varieert van een-

van zogenoemde ‘peer support’. In deze vorm

op-een-gesprekken en teambesprekingen tot het

van onderlinge professionele steun helpen

opzetten van intervisie.

medewerkers (na een training) elkaar na het
meemaken van uitzonderlijk heftige werksituaties.

Vanaf medio 2019 hebben in totaal 40

Peer support wordt al succesvol toegepast in

medewerkers de hulp ingeschakeld van deze

andere ziekenhuizen en ook het Máxima wil deze

consulent. Dat deden zij voor ondersteuning of

vorm van steun inzetten voor zijn medewerkers.

advies rondom de mentale en emotionele belasting

In het voorjaar van 2020 start de werving voor de

van het werk. Na calamiteiten en medische

training van peer supporters en wordt deze vorm

incidenten met emotionele impact, biedt de

verder ontwikkeld en geïmplementeerd.

Sociaal jaarverslag Prinses Máxima Centrum 2019 - Onze werkomgeving
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Interview | principal investigator

Werkgerelateerde risico’s

Marita
Partanen

Het Máxima wil dat zijn medewerkers veilig kunnen werken en wil de kans op
incidenten, gezondheidsklachten en ongevallen zoveel mogelijk beperken. In het eerste
kwartaal van 2019 hebben we met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) in kaart
gebracht hoe het Máxima omgaat met werkgerelateerde risico’s in het kader van de
Arbozorg en de aanpak met betrekking tot VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn).

‘Toen deze positie vrij kwam bij een toonaan-

Voor volgend jaar heb ik ambitieuze plannen.

gevend kinderoncologisch centrum als het Máxima,

Ik ben bezig om een aantal uitstekende

wist ik dat het een unieke kans was voor mijn

promovendi aan te trekken die ons gaan helpen

professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je

bij het neurologisch onderzoek met behulp van

Uit de evaluatie kwam naar voren dat de

Naast gevaarlijke stoffen waren er ook enkele

boeltje pakken en vanuit Canada verhuizen naar

hogeresolutie-MRI en het monitoren van de

beleidsmatige aandacht binnen het Máxima

meldingen die te maken hadden met de inrichting

een ander werelddeel is niet gemakkelijk, maar de

neuropsychologische effecten na verloop van

primair is gericht op kwaliteit, efficiency en

van ons nieuwe gebouw. Onhandig gebleken

mogelijkheid om te werken met neuropsychologie,

tijd. Naast het wetenschappelijk onderzoek zelf,

gastvrijheid voor het kind en zijn familie. Onze

obstakels zijn verplaatst en de trappen in de

research en oncologie in één functie, was een kans

heb ik een grote drive om expertise aan elkaar

medewerkers streven er daarbij naar om dit werk

centrale hal zijn veiliger gemaakt. Vorig jaar is

die ik niet kon laten liggen. Met mijn researchgroep

te verbinden, bijvoorbeeld ons werk met dat van

onder veilige en gezonde omstandigheden te

de procedure bedrijfsongevallen aangescherpt

onderzoeken we de neuropsychologische gevolgen

researchafdelingen binnen umc’s en universiteiten,

kunnen doen. De evaluatie liet ook zien dat onze

en via intranet beschikbaar gesteld aan alle

van onze survivors.

zodat we onze research in nauwe samenwerking

nieuwe organisatie nog wat tijd nodig heeft om

medewerkers.

kunnen voortzetten en doorontwikkelen. Op meer

de werkprocessen rond arbeidsomstandigheden

Wat mij inspireert en wat ik echt waardeer, is dat

persoonlijk vlak wil ik graag bijdragen aan het

en VGW te optimaliseren. Hiervoor is vorig jaar

Infectiepreventie en Biologische Agentia

onze researchgroep zo nauw samenwerkt met de

internationale wervingsproces om de diversiteit

een plan opgesteld met daarin verbeteracties die

Het Máxima werkt volgens het infectie-

kinderen en hun ouders. We zouden ons werk niet

binnen het Máxima verder te stimuleren.’

in 2020 worden opgepakt. We gaan een nadere

preventiebeleid van het UMC Utrecht en laat zich

kunnen doen zonder hen, of zonder de mensen

inventarisatie doen op een aantal specifieke

in de uitvoering bijstaan door P&O Gezondheid van

bij Zorg. De informatie van patiënten, ouders,

onderwerpen vanuit de RI&E, zoals ‘gevaarlijke

UMC Utrecht. De interne Infectiepreventie Commissie

oncologen, chirurgen, radiologen, de medisch

stoffen’ en ‘fysieke belasting’. Vervolgens kijken we

(IPC) is vorig jaar vier maal bij elkaar gekomen. In

pedagogisch medewerkers, de psychologen,

naar een efficiënte monitoring van deze risico’s.

samenwerking met de preventiemedewerker is op

et cetera, is onmisbaar voor ons werk.

een aantal onderwerpen beleid gemaakt. Denk
Incidenten en gevaarlijke stoffen

bijvoorbeeld aan regels voor het meenemen van

In 2019 hebben medewerkers 32 maal contact

bloemen en planten naar de verpleegafdelingen.

met de bedrijfsarts gehad. In sommige gevallen

Vanwege infectierisico’s voor kinderen met een

ging het om meerdere contactmomenten per

verminderde afweer, hebben we afgesproken om

medewerker. Er zijn vorig jaar tien officiële

geen echte bloemen en planten neer te zetten of toe

meldingen gedaan van een ongeval of een

te laten. Ook zijn afspraken gemaakt over het wel

incident tijdens het werk, die in de meeste gevallen

of niet toestaan van huisdieren. Dieren maken veel

betrekking hadden op een vloeistoflekkage

kinderen blij, maar er zijn ook hier infectierisico’s.

of snij- of prikincident. Bij de betrokken

Daarom zijn huisdieren in het Máxima alleen zéér

organisatieonderdelen zijn maatregelen

beperkt toegestaan.

genomen rond het veilig omgaan met gevaarlijke
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stoffen conform wet- en regelgeving. De

Eind 2019 zijn in totaal 460 medewerkers tegen

preventiemedewerker en deskundigen van de

griep gevaccineerd (intern en extern via de huisarts

Arbodienst hebben kennis en hulpmiddelen

of het RIVM). Hiervan was het gros (67%)

geleverd om de maatregelen in werking te stellen.

werkzaam bij Zorg.
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Werkplekonderzoeken (WPO)
Het gebouw van het Máxima is een modern
en mooi gebouw. Maar in 2019 had onze
fysieke werkomgeving nog wat verbeterpunten
(geluidshinder, hoeveelheid werkplekken, et
cetera). In 2019 is een evaluatie gedaan en dat
heeft geleid tot bouwkundige aanpassingen.
Daarnaast heeft de preventiemedewerker 102
werkplekonderzoeken uitgevoerd, verspreid over
de hele organisatie. Naast persoonlijke klachten
of vragen over bijvoorbeeld het houdings- en
bewegingsapparaat, verlichting, vaccinaties,
steunzolen en beeldschermbrillen, lag het accent
in de advisering met name op het geven van
voorlichting en instructie over het optimaal
instellen van de werkplek. Inmiddels wordt deze
basisinformatie als naslagwerk via intranet in het
Nederlands en het Engels aangeboden.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Vorig jaar is er verdere uitvoering gegeven aan ons
interne BHV-jaarplan Opleiden - Trainen - Oefenen
(OTO). In totaal zijn er 63 medewerkers als
bedrijfshulpverleners getraind, evenredig verdeeld
over de organisatie. Daarnaast hebben 332
medewerkers een veiligheidsinstructie gevolgd,
die naast theorie een korte praktijktraining
met blussen en ontruimen omvat. Voor 2020
is er de wens om alle medewerkers deze
veiligheidsinstructie te laten volgen.
In 2019 zijn er 11 ‘valse’ brandmeldingen geweest
waarbij de BHV is ingeschakeld. De branden
werden veroorzaakt door vervuilde rookmelders,
bouwwerkzaamheden en in sommige situaties
door (onbedoeld) menselijk handelen. Alle
brandmeldingen zijn direct opgepakt, waardoor
de brandweer niet naar ons centrum hoefde uit te
rukken.
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Hoe wij onze
mensen
motiveren
Om de missie van het Prinses Máxima
Centrum waar te maken, moeten we
de ontwikkeling van kind en gezin
altijd voor ogen hebben. In alles wat
we doen. Dat vraagt om gemotiveerde
medewerkers en eerlijke en evenredige
arbeidsvoorwaarden, waarbij er een
plezierige wisselwerking is tussen
werkgever en werknemer. Onze
primaire, secundaire en tertiaire
arbeidsvoorwaarden moeten zorgen
voor motivatie en werkplezier. Hierdoor
dragen onze medewerkers gemotiveerd
bij aan het succes van onze organisatie.
We streven naar een eerlijke beloning
in arbeidsvoorwaarden en goede
ontwikkelingsmogelijkheden.
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Arbeidsvoorwaarden

Het grootste deel van onze medewerkers valt onder de CAO Ziekenhuizen.
Daarnaast zijn onze medisch specialisten werkzaam onder de Arbeidsvoorwaarden
Medisch Specialisten (AMS). Dit betekent dus dat veel medewerkers dezelfde
arbeidsvoorwaarden hebben. Dat maakt het soms lastig om ons te onderscheiden op
een krappe arbeidsmarkt. Wij willen graag de beste mensen aantrekken en daarom
iets extra’s kunnen doen in wat we onze mensen bieden. Dat kan bijvoorbeeld door het
inzetten van zogeheten bijzondere arbeidsvoorwaarden.

interview | consulent levensvragen

Ulli
Fischer

‘Als consulent levensvragen heb ik de opdracht

Ik hoop in 2020 duidelijk te maken dat de

te werken aan de ontwikkeling van het spirituele

consulent levensvragen er is voor mensen met en

domein, Máxima-breed. Daarnaast ben ik er voor

zonder geloof en iedereen daar tussenin.

de begeleiding van ouders, kinderen en naasten.
Overigens is er al veel oog voor zingeving en
Mijn functie staat in de ziekenhuiswereld ook

spiritualiteit in het Máxima. De diagnose kanker

wel bekend als die van geestelijk verzorger. In

brengt bijna per definitie een existentiële crisis

Het Máxima ziet bepaalde functies als

het Máxima is gekozen voor een nieuwe titel.

met zich mee. De collega’s van de psycho-

‘schaarstefuncties’. Medewerkers op deze functies

Dat past bij het gegeven dat mensen anders met

oncologie gaan er op een sensitieve en liefdevolle

komen in aanmerking voor een aantal bijzondere

spiritualiteit omgaan. En dat we in deze moderne

manier mee om. Ik hoop daar nog een extra

arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn

tijd te maken hebben met vele vormen daarvan.

verdiepingsslag aan toe te kunnen voegen.

een arbeidsmarkttoelage, compensatie voor

Spiritualiteit kan religieus zijn, maar hoeft dat

Ook ga ik in 2020 een netwerk opbouwen van

de premieheffing van het pensioen of extra

niet te zijn. Diepe vragen over het leven hebben

vertegenwoordigers van religieuze tradities die we

compensatie voor reiskosten. Dit laatste kan ook

we allemaal. Het oude imago van de geestelijke

kunnen inroepen bij het vormgeven van rituelen,

iets extra’s zijn in de vorm van het vergoeden van

verzorging als een dienst uitsluitend voor gelovige

bijvoorbeeld rond het afscheid.’

overnachtingen in de buurt van het Máxima, zodat

mensen gaat niet meer op.

Bijzondere arbeidsvoorwaarden

de medewerker in geval van 12-uurs diensten
tussentijds geen grote woon-werkafstand hoeft
af te leggen. Daarnaast kunnen medewerkers in
deze doelgroep een eenmalige standaardbonus
ontvangen voor het aanbrengen van nieuwe
collega’s.
Keuzesysteem
Voor alle medewerkers van het Máxima
geldt dat ze gebruik kunnen maken van het

540
medewerkers
maakten gebruik
van MKSA

meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA)
om PLB-uren (persoonlijk levensfasebudget), de
eindejaarsuitkering of het vakantiegeld in te zetten
voor het kopen van bijvoorbeeld een fiets of korting
op een sportabonnement.
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Opleiding en ontwikkeling
Naast zorg en research vormen onderwijs en
opleiding een derde belangrijke activiteit van
het Máxima. Deze is ondergebracht bij de
Academy. Samen met de professionals realiseert
deze afdeling onderwijs en opleiding voor alle
medewerkers.
De Academy zorgt dat onze medewerkers
vakinhoudelijk gezien optimaal presteren en
zo onze missie kunnen helpen waarmaken.
Dat gebeurt door hun opleiding en hun
verdere ontwikkelproces te ondersteunen
met een expertisecentrum, een adequaat
aanbod aan onderwijs en opleidingen en een
intervisieomgeving voor uitwisseling en innovatie.
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Jaargesprekken

Medewerkers willen zichzelf continu ontwikkelen. Het is voor hen belangrijk om invloed
te hebben op de invulling van hun werk. Een voorwaarde hiervoor is het voeren van
een of meer begeleidingsgesprekken met hun leidinggevende.

Interview | facilitair servicemedewerker

Klaas-Jan
Veenstra

‘Sinds mei 2018 ben ik verbonden aan het Máxima.

Het gevoel dat wij het samen doen, ervaar ik elke

Eerst in de rol van horecamedewerker bij Hutten.

dag in het Máxima. En daarin in het bijzonder ook

Dat was een bijzondere tijd. Alles was nieuw.

de goede samenwerking tussen mijn generatie

Frequentie

Vorm en inhoud

Het restaurant, het materiaal, collega’s. Niemand

– ik ben 60 – en de jongere mensen. Door mijn

Onder begeleiding van HR heeft het Máxima hier

De jaargesprekken zijn voornamelijk gericht op de

wist goed de weg. Het zorgde voor een fijne

levenservaring kan ik goed aanvoelen wat er

in 2019 een stap in kunnen zetten. Ruim een kwart

functionele inhoud van het werk. De menselijke

saamhorigheid en ik heb in die tijd het centrum

wanneer gedaan of gezegd moet worden. Of wat

van de medewerkers heeft een jaargesprek gehad

aspecten (iemands ambities, persoonlijke

goed leren kennen. Zo ook de rol van facilitair

juist niet. Daar kunnen jongere collega’s van leren.

met zijn of haar leidinggevende. Er zijn enkele

leerdoelen, manier van samenwerken, et cetera) en

servicemedewerker.

Terwijl zij mij op hun beurt leren dat er tijdswinst

afdelingen die structureel jaargesprekken voeren.

professionele competenties mogen meer aandacht

Maar de huidige systeemtechnische werkwijze in

krijgen.

AFAS nodigt nog niet optimaal uit tot het voeren

zit in het maken van een foto van een nieuw recept
In 2019 heb ik de overstap mogen maken. Samen

van de apotheek, in plaats van alles opschrijven.

met mijn collega’s zorg ik ervoor dat alles wat

Voor 2020 heb ik geen specifieke wensen, behalve

van jaargesprekken. Dit staat op de HR-agenda

Er is bij bepaalde organisatieonderdelen een

de patiënten en hun ouders nodig hebben in

dat ik me op deze fijne manier wil blijven inzetten

van 2020.

behoefte geuit een nieuwe vorm te ontwikkelen om

de ouder-kindkamers aanwezig is, en schoon.

voor de organisatie. En voor de kinderen en hun
ouders.’

de gesprekken te voeren. Er is al geëxperimenteerd

Maar de service beperkt zich niet tot het regelen

Er zijn bepaalde groepen medewerkers voor

met een nieuwe manier, waarin medewerkers

van materialen, het is ook het bieden van troost

wie dit anders wordt georganiseerd, zoals

in een team op groepsniveau praten over

wanneer dat nodig is. Dat vind ik zo mooi aan mijn

onze PhD-studenten. Zij hebben gedurende het

hun ontwikkeling en elkaar feedback geven.

baan; dat wij samen met het verplegend personeel

promotietraject diverse evaluatiemomenten

Vervolgens vinden de (dan ook kortere) individuele

de ouders en de kinderen gerust kunnen stellen in

en daarom wordt er met hen geen regulier

jaargesprekken plaats met de leidinggevende.

een voor hen compleet ontregelde periode in hun

jaargesprek gevoerd. Ook met stagiair(e)s voeren

leven.

leidinggevenden geen reguliere jaargesprekken,

In 2020 gaan we meer aandacht besteden aan de

maar wordt de kwaliteit en begeleiding van de

gezamenlijke verantwoordelijkheid van continue

stage gemeten via een online evaluatie.

ontwikkeling van alle medewerkers en de daarmee
samenhangende basisvoorwaarden.
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Hoe wij
samenwerken
Het succes van ons gemeenschappelijke
werk aan de missie van het Máxima
wordt mede bepaald door de onderlinge
samenwerking en het delen van
kennis. Ook dát doen we volgens onze
kernwaarden: grensverleggend en
gepassioneerd.
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Hoe wij samenwerken

talent en expertise optimaal in te zetten voor

‘leiders’. Leiders nemen het voortouw, zien

onze missie: ieder kind met kanker genezen, met

mogelijkheden waar anderen dat (nog) niet

optimale kwaliteit van leven.

zien. Ze denken vooruit, anticiperen en weten

Uitdragen van onze kernwaarden

hun medewerkers te betrekken, mee te nemen
in het proces. Een leider laat de medewerkers

Zorg en Research zijn wezenlijk verschillende

mee doen, geeft ze een rol, vertrouwen en maakt

onderdelen van de organisatie en de manier van

duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Daar

werken verschilt daarom ook. Maar in de manier

waar een leidinggevende resultaat behaalt door

van sámenwerken proberen we elkaar te vinden.

zich te focussen op doelstellingen, afspraken en

Want we hebben wel een gedeelde visie en

procedures, geeft een leider de voorkeur aan het

waarden over hoe we met elkaar en met kind en

zoeken naar verbinding. En kiest ervoor een focus

Elkaar scherp houden

gezin omgaan. We hebben onze kernwaarden

te leggen op de ontwikkeling van de medewerkers.

willen het beste van zichzelf geven en vanuit hun

vertaald naar vijf gedragsprincipes, die iedereen

Leidinggevenden volgen met name hun verstand,

Elke dag opnieuw willen we als medewerkers van

hart heel dicht bij de kinderen staan om ze te

die bij het Máxima werkt accepteert en laat zien

leiders hun hart.

het Máxima onszelf verder professionaliseren. Dit

helpen.

in het werk en het samenwerken. We maken
‘grensverleggend’ en ‘gepassioneerd’ concreet

Effectief leiderschap

ook om bevlogenheid om steeds dat stapje extra

Onze organisatie kent om deze reden niet veel

in de gedragsprincipes hartelijk, optimistisch,

We erkennen dat leiderschap een belangrijke

te zetten. Wie in het Máxima rondloopt, ervaart het:

hiërarchische lagen en we proberen bevoegdheden

betrokken, vernieuwend en hoogwaardig.

voorwaarde is voor het realiseren van de missie

hier is een grote bezieling voelbaar, een passie om

en verantwoordelijkheden daar te leggen waar

het beste van het beste te doen, top te presteren,

deze horen. Wie bij ons werkt, vindt het normaal

Leidinggevenden en leiders

voor kinderen met kanker en de mensen om hen

dat we elkaar in alle openheid kunnen aanspreken,

Onze ambitie (en de veranderingen die deze

leidinggevenden wordt verwacht dat ze kunnen

heen. Alle medewerkers – van specialisten tot

ongeacht niveau. Dat doen we om elkaar steeds

met zich meebrengt) vraagt veel van onze

omgaan met de dynamiek en het ongemak dat

verpleegkundigen, en van de kok tot de vrijwilliger –

scherp te houden. Zo helpen we elkaar om ieders

leidinggevenden. We noemen ze graag onze

hoort bij een jonge organisatie, met continue

vraagt om een grote vakbekwaamheid, maar zeker
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verandering, samenwerking, complexiteit,

van reflectie en dialoog, waarin fouten gemaakt

dilemma’s. We willen graag investeren in het

mogen worden en waarin we succesverhalen

proces waarin onze leidinggevenden kunnen

samen vieren. Ook de kinderen en hun ouders

doorgroeien naar leiders. HR ondersteunt hen in

krijgen veel mee van de context die we zo met

het ontwikkelen van leiderschapsgedrag, door

elkaar weten te creëren. Ook zij profiteren van de

dichtbij te zijn in de alledaagse werkelijkheid.

manier waarop we in onze samenwerking met

We ondersteunen ze met mentors en coaches,

elkaar omgaan.

cursussen, teamontwikkeling, intervisie en
workshops. Met alles wat we nodig vinden en

Participatie en medezeggenschap

waaraan behoefte is.

In de ontwikkeling van het Máxima speelt
de ondernemingsraad (naast andere

Het in 2019 gestarte ‘Avicenna-programma’ heeft

medezeggenschapsorganen als bijvoorbeeld

bij dit alles een belangrijke rol gespeeld. Ook in

VAR en MAR) een belangrijk rol. We hebben het

2020 zal HR een belangrijke ondersteunende rol

deze gremia door de dynamiek in ons huis niet

blijven spelen. We beginnen bij initiatieven gericht

gemakkelijk gemaakt. We hebben moeten leren

op twee specifieke groepen: teamleiders binnen

om ook met betrekking tot de medezeggenschap

Zorg en de PI’s bij research.

goed met elkaar samen te werken.

Persoonlijk leiderschap

Het afgelopen jaar heeft onze ondernemingsraad

In onze visie is leiderschap overigens niet

veel werk verzet. Op bestuurlijk niveau zijn er veel

voorbehouden aan leidinggevenden, maar

wijzigingen geweest (waaronder de vorming van

geldt voor elke medewerker. We gaan uit van

een meerhoofdig OR-bestuur en het aantreden

‘persoonlijk leiderschap’, waarbij we medewerkers

van een nieuw lid van de raad van bestuur).

voortdurend stimuleren om eigenaarschap te

De OR ambieert in zijn medezeggenschapsrol

tonen, zich te ontwikkelen en zo vanuit de eigen rol

een proactieve vorm waarin medewerkers

en positie proactief bij te dragen aan de missie van

actief bevraagd en geïnformeerd worden over

het Máxima. We verwachten bij onze medewerkers

beleidsvorming. Op die manier kan de OR op

de motivatie om te willen meebewegen met

strategisch niveau zijn rol vervullen, door mee te

nieuwe ontwikkelingen – zelfs als het betekent

denken over een innovatieve organisatiestructuur

dat je eigen functie compleet verandert of

die het beste bijdraagt aan onze missie. Door

misschien wel verdwijnt; een natuurlijk gevolg

medewerkers te betrekken in belangrijke besluiten,

van grensverleggend willen werken. Wederzijdse

kunnen we samen bouwen aan een centrum waar

waardering, vertrouwen en erkenning van ieders

medewerkersbetrokkenheid en innovatie hand in

bijdrage aan de doelstellingen van ons centrum

hand gaan.

zijn hierbij essentieel. We zetten in op een cultuur

42		

Hoe wij samenwerken - Sociaal jaarverslag Prinses Máxima Centrum 2019

Sociaal jaarverslag Prinses Máxima Centrum 2019 - Hoe wij samenwerken

43

De blik naar
2020
Er zijn niet veel centra als het Máxima
waar de missie zo helder is, waar de
geschiedenis zo’n duidelijk verhaal
vertelt, waar medewerkers zo gedreven
zijn. Tegelijkertijd eist deze ambitieuze
opdracht erg veel van ons. Van onze
partners, van onze organisatie, van onze
leiders. En van onze medewerkers. We
zullen er voor hen moeten zijn, hen helpen
krachtig en proactief te blijven in een
lastige, veeleisende context.

Vitaliteit, menselijkheid en veiligheid staan
centraal in ons sociaal beleid. Dit vraagt om
professionele basale uitgangspunten en duidelijke
procedures en programma’s. Daarnaast is het
van belang om te steeds de verbinding te blijven
zoeken met de dagelijkse werkelijkheid, én met
elkaar. Cruciaal daarvoor is het samen optrekken
van zorgmedewerkers, researchers, management,
VAR, MAR, OR en bestuur. En vanzelfsprekend
samen met de kinderen, ouders en survivors.
Talenten aantrekken
Vanwege de focus en omvang, is het belangrijk
dat het Máxima niet vervalt in een statisch model
maar een dynamisch model ontwikkelt waar
talenten naartoe trekken, waarin medewerkers
excellentie nastreven en grenzen verleggen. En
waarin ontwikkeling en mobiliteit vanzelfsprekend
zijn. En dit alles in een internationale context,
want het Máxima begeeft zich in toenemende
mate in de internationale arena en speelt daar
een impactvolle rol. Dit betekent ook dat we onze
positie moeten versterken op de internationale
arbeidsmarkt.
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Het is en blijft zaak om ons met campagnes op
specifieke categorieën toekomstige medewerkers
te blijven richten zoals clinical scientists,
anesthesiologen, specialisten in datascience en
datatechnologie, kinderoncologieverpleegkundigen,
medewerkers apotheek, et cetera. In 2020 zullen
we onze blik voor alle beroepsgroepen (nog) meer
over de landsgrenzen richten.
Ontwikkeling van talenten
Als maatschappelijk relevante organisatie heeft
het Máxima het in zich om zich als werkgever
positief te onderscheiden. De medewerker van
de toekomst wil zich verbinden aan organisaties
met betekenis, met waarden die ertoe doen, waar
ontwikkeling in het hart van de opdracht zit. We
willen in 2020 onze medewerkers nog meer helpen
zich persoonlijk én in hun persoonlijk leiderschap
te ontwikkelen. Daarin immers zit de kracht van de
verpleegkundige, van de arts, van de researcher,
van de manager, van de servicemedewerker,
kortom van iedereen die bijdraagt aan onze
gemeenschappelijke missie.
Volgende stap
Het Máxima is een actieve, oplossingsgerichte
organisatie, met een sterke dynamiek. Deze
eigenschappen hebben een functie gehad in de

Colofon

eerste levensfase van het Máxima. In de komende
fase is het zaak daar meer reflectie en dialoog

Teksten

aan toe te voegen, met meer aandacht voor

Human Resources Prinses Máxima Centrum

fundamentele vragen, voor de ‘bedoeling’ van

Eindredactie

waar we met elkaar voor staan. En minder gericht

Marc van Bijsterveldt, Baarn

op snelle (technische) oplossingen.

Ontwerp
BrandBeing

Het Máxima kenmerkt zich door een positieve

Fotografie

cultuur en door de kracht van onze medewerkers

Ilja Meetfout, Lara Nieman,

om hiervoor te blijven gaan. Daar willen we in

Lennard Bonapart, Stijn Doors

2020 verder aan bouwen.
© 2020 Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, op welke manier dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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