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het UMCG. Samen verleggen we grenzen voor een duurzame 
toekomst van gezondheid 

Opleiden, 
Onderzoek, 

Zorg 

Meer gezonde jaren
(Healthy Ageing)Zie de mens

1000 internationals

13.000 collega’s
10.000 fte

bijna 20.000 pasjes
225 jaar

1 van 7 UMC’s in 
Nederland (NFU)

Ruim 400 functies 
>60 onderdelen

Jaarlijkse in- en 
uitstroom ongeveer 

9%
Innovatiemotor 

Waanzinnig 
inspirerende 

omgeving (MK)

Verzuim nu 6% 
was 8,5% in Q1

Patiënt waardering 9 Welzijn score 7



Ambitie ‘Koers25’

Onderwijs en opleiding 
toekomstgericht

Duurzaam inspirerend UMCG 

Wendbaar en 
resultaatverantwoordelijk



Minister Helder (toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de zorg):
‘schaarste noopt tot nieuwe wegen’… ‘leven lang leren, het opschalen van technologische en sociale 

innovaties en zeggenschap’



deltaplan op weg naar duurzaam                
inspirerend UMCG 

Behoefte aan en noodzaak tot systeemaanpak

Dit vraagt de komende jaren anders handelen 
van afdelingen, beroepsgroepen en UMCG als 
geheel

Samengevat in Deltaplan met 6 lijnen

1) Inzicht

2) Aantrekkingskracht: Vinden 
& binden

3) Healthy@work en 
ontwikkelkansen voor iedereen

4) Autonomie & zeggenschap 
en anders organiseren

5) Aantrekkelijk werk in een 
prettig team

6) Leiderschap



Systeemaanpak? 

Dus geen
- programmaorganisatie
- blauwdruk

maar wel
- Het verhaal levend maken
- Voorbeelden verzamelen
- Onderdeel maken van 

‘besturingscyclus’ à
zorgen dat het er over gaat

- Periodiek monitoren
- Daar waar nodig extra

projecten een kans geven
of duwtjes geven
(duurzaamheidsbudget)

- Grenzen verleggen



Lijnen van actie

Van sturen op financiële kaders uit het verleden naar samen 
anticiperen op wat nodig is in de toekomst

Van vacature stellen naar magneet voor grensverleggers

Van losse initiatieven naar duurzaam inspirerend werkgever

Van klassiek hiërarchische organisatie naar professioneel 
netwerk 

Van informeren naar trots teamgevoel

Van vrijblijvend en verschillend naar leiderschap als kritische 
succesfactor 

Actielijn Ambitie

Inmiddels kunnen we de daadwerkelijke pensioenleeftijd 
voorspellen voor verschillende functiegroepen (V&V 64 jr, 

WOO 66,8 jr) 

Voorbeeld

1) Inzicht

2) Aantrekkingskracht: Vinden 
& binden

3) Healthy@work en 
ontwikkelkansen voor iedereen

4) Autonomie & zeggenschap 
en anders organiseren

5) Aantrekkelijk werk in een 
prettig team

6) Leiderschap
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netwerk 

Van informeren naar trots teamgevoel

Van vrijblijvend en verschillend naar leiderschap als kritische 
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Actielijn Ambitie Voorbeeld

In de techniek gaan we periodiek symposia houden om 
potentieel talent te inspireren voor het UMCG
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Anders werven 

brengt de organisatie in 
beweging en 
doet ook iets met behoud

… onze recruiters voeren loopbaangesprekken… 
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Actielijn Ambitie Voorbeeld

Nieuwe ‘rijke’ cao, ontwikkelkansen voor iedereen 
Healthy@Work site 
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Actielijn Ambitie Voorbeeld

Verpleegkundig platform, counsils, integrale 
capaciteitsplanning, zelfroosteren, functiedifferentiatie,

klussensite voor tijdelijk werk …
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Actielijn Ambitie Voorbeeld

Ambassadeurs, de kracht van ‘green teams’, en de beweging
‘Heb Lef , Wees Trots’ 
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Lijnen van actie

Van sturen op financiële kaders uit het verleden naar samen 
anticiperen op wat nodig is in de toekomst

Van vacature stellen naar magneet voor grensverleggers

Van losse initiatieven naar duurzaam inspirerend werkgever

Van klassiek hiërarchische organisatie naar professioneel 
netwerk 

Van informeren naar trots teamgevoel

Van vrijblijvend en verschillend naar leiderschap als kritische 
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Actielijn Ambitie

Inmiddels kunnen we de daadwerkelijke pensioenleeftijd 
voorspellen voor verschillende functiegroepen (V&V 64 jr, 

WOO 66,8 jr) 

Voorbeeld

In de techniek gaan we periodiek symposia houden om 
potentieel talent te inspireren voor het UMCG

Nieuwe ‘rijke’ cao, ontwikkelkansen voor iedereen
Healthy@Work Site 

Verpleegkundig platform, counsils, integrale 
capaciteitsplanning, klussensite voor tijdelijk werk

Vernieuwd leiderschapsprogramma als onderdeel van Koers25 
Mentor + intervisieprogramma. 

Ambassadeurs, de kracht van ‘green teams’, en de beweging
‘Heb Lef , Wees Trots’ 

1) Inzicht

2) Aantrekkingskracht: Vinden 
& binden

3) Healthy@work en 
ontwikkelkansen voor iedereen

4) Autonomie & zeggenschap 
en anders organiseren

5) Aantrekkelijk werk in een 
prettig team

6) Leiderschap

Aan wie geef je leiding? 
Weet je wat dat betekent? 

Geef inzicht en richting
Geef ruimte aan de juiste initiatieven

Ja, jij bent verantwoordelijk voor 
behoud



Jaarlijks convenant en SPP, iedereen ondertekend

Samen werven en assessments uitvoeren
van concurrentie naar samenwerken
Regionale council opzetten voor regionale zeggenschap
Combinatiebanen Intensive Care – Ambulance

Anders organiseren? 

Investeren in leiderschap (bestuurlijk, HR, ‘lijn’) 

1) Inzicht

2) Aantrekkingskracht: Vinden 
& binden

3) Healthy@work en 
ontwikkelkansen voor iedereen

4) Autonomie & zeggenschap 
en anders organiseren

5) Aantrekkelijk werk in een 
prettig team

6) Leiderschap



De rol van de HR adviseur? 

operationeel
zijlijn

adviseren

waan van de dag

bewaker van regels

expert van wat is 

strategisch

er middenin

regie pakken

anders organiseren

realiseren van maatwerk

ambassadeur van wat komt

Waar zit mijn grootste meerwaarde in wat ik doe?
Wees aanwezig want in deze tijd is HR-beleid organisatiebeleid ! 



Dank!


