
Hoe kun je als werknemer in de huisartsenzorg
beter voor jezelf zorgen?
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Programma & Sprekers

• Blok 1: Jaargesprek

• Blok 2: Werkdruk



Duurzame inzetbaarheid

• Gemotiveerd

• Gezond

• Vakbekwaam

• Productief

• Nu en in de toekomst
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• Voor het goede gesprek over
wat de medewerker nodig heeft en
hoe de werkgever daarbij kan helpen

• 31 vragen in 6 rubrieken

• Medewerker en leidinggevende
selecteren enkele vragen
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Gesprekskaart ‘Goed voor elkaar’

A. Om te beginnen
B. Motivatie en talenten
C. Kennis en vaardigheden
D. Gezondheid en vitaliteit
E. Werk en privé
F. Werkomstandigheden 

en samenwerking
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Voorbeeld
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Voorbeeld
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Hoe te gebruiken?

• Medewerker en leidinggevende selecteren enkele vragen
en informeren elkaar daar vooraf over

• Gesprek is meer dan ‘afvinken’ van het vragenlijstje

–Inbreng van de leidinggevende

–LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen

• Afspraken en vervolg

• Relatie met het jaargesprek/functioneringsgesprek
en het beoordelingsgesprek
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Gesprekskaart Werkdruk

• Onderzoek AZW najaar 2020 – werknemers huisartsenzorg

–37% ervaart de werkdruk als te hoog

–67% vindt dat de werkdruk afgelopen jaar is toegenomen

• Werkdruk wordt vaak gezien als een lastig grijpbaar probleem

• De gesprekskaart biedt inzicht in oorzaken en oplossingen

• In te zetten wanneer werkdruk als probleem wordt gesignaleerd

• Voor het een-op-eengesprek en voor bespreking in teamverband
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Mogelijke oorzaken en hulpbronnen
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Voorbeeld mogelijke oplossingen
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Gespreksvragen werkdruk

1. Bij welke signalen bij jezelf merk je dat het (werk) te veel wordt?
En wat merken anderen aan jou?

Bekijk het schema met mogelijke oorzaken en hulpbronnen

2. Wat zijn voor jou de belangrijkste oorzaken van werkdruk?

3. Hoe ga jij om met werkdruk? Welke rol spelen individuele factoren daarbij?

4. In hoeverre wordt je werkdruk verlicht door de genoemde buffers?

Bekijk het overzicht met de belangrijkste oorzaken in de huisartsenzorg en mogelijke oplossingen

5. Welke van de genoemde oplossingen spreken aan?

6. Welke andere oplossingen kunnen we bedenken?

Afspraken

7. Met welke punten gaan we concreet aan de slag?

8. Wat kun jij zelf doen en wat heb je van je leidinggevende of anderen nodig?
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De gesprekskaarten zijn te vinden

• op www.ssfh.nl

• in de cao-app huisartsenzorg

• De knop documenten bovenaan uw huidige scherm

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE AANDACHT EN GOEDE GESPREKKEN GEWENST!

http://www.ssfh.nl/

