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Voorwoord
Met trots hebben we gewerkt aan onze tweede editie van de Culture Audit. Vorig jaar hebben
we als projectgroep Great Place To Work alle locaties bezocht om te luisteren naar onze collega’s.
Dit jaar hield Covid-19 ons tegen om dat weer te doen. Zo was er veel meer wat we in 2020 niet
hebben kunnen doen. Tot onze grote spijt konden we bijvoorbeeld het 25-jarig bestaan van
DC Klinieken niet vieren zoals we het bedacht hadden. Datzelfde geldt voor afscheidsfeestjes
van collega’s die met pensioen gingen.
We hebben er met elkaar toch het beste van gemaakt dit jaar. De pandemie heeft overal ter wereld
grote gevolgen gehad. Die waren ook zeker merkbaar bij DC Klinieken. De ziekenhuizen waren
overvol en de zorg op andere plekken liep fors terug. Toch bleven wij het hele jaar open.
Patiënten waren gewoon welkom bij ons en – uiteraard met de nodige aanpassingen en
bescherming – we hebben ze goede zorg kunnen leveren. Vooral dankzij de voorbeeldige inzet
van al onze collega’s.
Overigens niet alleen onze patiënten, maar zeker ook die eigen collega’s konden in 2020 extra aandacht
wel gebruiken. Hoe we die als organisatie hebben gegeven, kun je in deze Culture Audit lezen. Collega
Paul Poley heeft met 18 DC’ers uit het hele land gesproken over de 9 verschillende thema’s. Al die
interviews kun je in dit boekje lezen. Elk thema wordt steeds voorafgegaan door een inleiding. Een
andere collega vertelt daarin iets meer over de visie van DC Klinieken op het betreffende onderwerp.
Wij wensen iedereen veel plezier met lezen!
Projectgroep Great Place To Work
Annemarie van Esveld, Bianca van den Berg, Lenny Carstens, Olivia Warmink, Pepijn van Ham
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Inspireren
“Tijd is kostbaar.
Vooral als het om je
gezondheid gaat.
Daarom is onze zorg
direct bereikbaar
voor iedereen.”

Sylvia Mulder
Operationeel
directeur
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D

e woorden op de linkerpagina geven
betekenis aan het Waarom, the Why
van DC Klinieken. Ze vertellen namelijk
precies waarom Loek Winter, onze oprichter,
25 jaar geleden met Diagnostisch Centrum
Amsterdam startte, hij vond dat het anders
moest. Hij ging hiermee tegen de stroom in.

Ik vind het belangrijk om alle collega’s te
inspireren in het waarmaken van onze Why.
Wat hebben zij nodig om onze patiënten
met snelheid en aandacht te kunnen helpen?
Hoe zorgen we ervoor dat onze processen
eenvoudig blijven en dat we daadkracht
tonen als we vinden dat iets anders kan?

Indertijd werkte ik als verpleegkundige in
het Academisch Ziekenhuis in Maastricht.
Ik realiseerde me zeker niet dat ik ooit als
operationeel directeur bij deze organisatie
ging werken. Wel kan ik me de oprichting
van DC Klinieken en de media-aandacht die
daarvoor was nog heel goed herinneren.
Het inspireerde mij enorm dat Loek dit
gewoon deed en dat hij het absurd vond
dat patiënten lang moesten wachten voordat
ze voor een afspraak terechtkonden.

Afgelopen halfjaar hebben we bij DC Klinieken
deze nieuwe kernwaarden geformuleerd. We
geven er met alle medewerkers betekenis
aan. Betekenis richting onze patiënten,
maar zeker ook naar elkaar. Hoe gaan we
met elkaar om en wat vinden we daarbij
belangrijk? Op die manier maken we DC
Klinieken voor de patiënt een Great Place To
Be. En voor elkaar met recht een Great Place
To Work, omdat werk dan meer wordt dan
werk alleen.
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O

nze kernwaarden aandacht, snelheid,
eenvoud en daadkracht passen
heel goed bij mij als persoon. Een
verademing om op deze manier naar de zorg
te kunnen kijken. Mijn bijdrage ligt vooral in
eenvoud en daadkracht. Ik vraag me steeds af
of ingewikkelde processen echt noodzakelijk
zijn. En ik neem gewoon beslissingen. Om
voortgang en verandering te realiseren kun
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je beter wel beslissen dan niet en uiteraard
maak je dan wel eens een foute beslissing,
dat hoort erbij.
Wat mij inspireert is het bijdragen aan de
ontwikkeling van mensen. De mensen met wie
ik samenwerk wil ik graag inspireren door ze in
hun kracht te zetten, hun talenten te benutten
én mezelf daarbij overbodig te maken.

“Wat mij
inspireert is het
bijdragen aan de
ontwikkeling van
mensen.”

Anke Blokhuis
Financieel
directeur
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“Wat mij persoonlijk inspireerde was dat
DC Klinieken niet met de kudde meeliep”
Met de kernwaarden Daadkracht, Aandacht,
Snelheid en Eenvoud wil DC Klinieken
patiënten en verwijzers inspireren,
maar zeker ook de eigen medewerkers.
Projectmanager Bob Vlekke legt uit hoe.
Het was voor projectmanager Bob Vlekke een
inspirerend moment, zo kort na het uitbreken
van de coronacrisis. DC Klinieken nam –
in tegenstelling tot andere Zelfstandige
Behandelcentra – de beslissing om open te
blijven voor patiëntenzorg, met daarbij een
regierol voor de huisarts. “Dat is natuurlijk
een schoolvoorbeeld van de kernwaarde
Daadkracht. DC Klinieken nam snel een
duidelijk besluit. Wat mij persoonlijk vooral
inspireerde was dat DC Klinieken daarmee
niet met de kudde meeliep, niet lijdzaam
andere partijen volgde, maar bewust een
eigen keuze maakte. Dat is namelijk hoe ik
zelf ook in het leven sta, ook ik ga soms een
beetje tegen de draad in.”
Gastvrijheidstraining
Het besluit van DC Klinieken had voor de
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organisatie positieve gevolgen, de tent bleef
immers draaien. Maar eerlijk is eerlijk, het
gaf Bob ook wel de nodige uitdagingen.
“Onze zorg ging door, maar er ontstond in
Nederland een groot tekort aan bijvoorbeeld
mond-neusmaskers en thermometers. Het
is mijn rol om die middelen in te kopen, dus
dat gaf soms wat stress. Maar het is gelukkig
allemaal goedgekomen.” Zo kan Bob voor
elke kernwaarde wel een treffend voorbeeld
geven van hoe DC Klinieken zijn eigen
personeel ermee inspireert, maar dan zou dit
een erg lang artikel worden. Maar vooruit,
nog eentje dan: de kernwaarde Aandacht.
Je kunt als werkgever doodleuk alleen maar
zeggen dat je als medewerker aandacht
moet hebben voor een patiënt, maar dan
is het een kernwaarde zonder waarde. Bob:
“Je kunt ook de nodige tools bieden om die
aandacht te kúnnen geven. Zo krijgt iedere
nieuwe werknemer van DC Klinieken al op
de introductiedag een gastvrijheidstraining.
Daarmee wordt niet alleen het belang van
aandacht onderstreept, maar leer je vooral
hoe je dit onderwerp in de praktijk brengt.”

B o b V le
kke
Projectm
anager
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“Een groot deel van de verantwoordelijkheid
ligt op de werkvloer”
Werken is eigenlijk alleen maar leuk als jouw
vakkennis ten volle benut wordt. En dat kan
wanneer er van bovenaf geen keurslijf bij je
wordt aangemeten. Volgens dermatoloog
Niek Bennen komt hij in deze vrijheid samen
met collega’s tot de beste patiëntenzorg.
Veel inspirerender kan eigenlijk niet.
Hij wachtte het formuleren van de vraag
nauwelijks af. Want dermatoloog en
medisch manager Niek Bennen hoefde niet
lang na te denken over de vraag wat DC
Klinieken nu zo’n inspirerende werkgever
maakt. “DC Klinieken is niet top-down
georganiseerd, maar een groot deel van de
verantwoordelijkheid wordt op de werkvloer
gelegd. Dat betekent dat de kennis van elke
arts, doktersassistent, baliemedewerker –
of welke functie dan ook – gebruikt wordt
om de patiëntenzorg te verbeteren.” Het
inspirerende hieraan is dat ieders expertise
bij DC Klinieken gewaardeerd wordt, maar
ook de samenwerking die ontstaat. “We
komen hier echt mét elkaar tot mooie
‘zorgproducten’, ook dat inspireert me.”

Eczeemspreekuur
Naast dermatoloog is Niek medisch manager
van dermatologie. Dat houdt in dat hij
onderzoekt waar er kansen liggen, waar
de zorg beter kan, waar DC Klinieken kan
innoveren. Een mooi actueel voorbeeld
van inspirerende innovatie is het dit najaar
gelanceerde eczeemspreekuur. “Mensen
met eczeem hebben vaak ook een allergie”,
legt Niek uit. “Om deze mensen beter te
helpen, werken de specialismen dermatologie
en allergologie bij DC Klinieken nauwer
samen. Een patiënt kan nu eerst naar een
allergoloog, die onderzoekt of er inderdaad
sprake is van een allergie. Direct aansluitend
vinden bezoeken aan een dermatoloog en
een verpleegkundige of basisarts plaats. Zij
geven de patiënt voorlichting, stellen een
behandeling voor en ondersteunen de patiënt
met zelfmanagement. Wat wil je als patiënt
nog meer?” Door medewerkers hun expertise
volledig te laten benutten, is DC Klinieken
er dus niet alleen in geslaagd een uniek
zorgproduct te ontwikkelen, maar ook de
betrokken medewerkers te inspireren.
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Spreken
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Spreken
“Door beslissingen
gezamenlijk te nemen
vertrouw je ieders
kunde en benut je
de ware kracht van
een team.”

Pepijn van Ham
Focusmanager
Radiologie
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I

n tijden van crisis is het belangrijk om
open te zijn. Dat geldt des te meer bij een
groep van klinieken in tijden van corona.
Er zijn een hoop onzekerheden, van het
gebruik van mondkapjes tot de vraag of
DC Klinieken het als niet-ziekenhuis wel zal
redden. Directeuren Anke en Sylvia hebben
daarom in het voorjaar zes Zoom-sessies
met alle 600 medewerkers georganiseerd,
om zo te spreken over beslissingen omtrent
mondkapjes en over de financiële staat van
DC Klinieken. Vanuit de tram, de kliniek
of thuis met de baby op schoot: een bont
gezelschap DC’ers kwam digitaal samen in
ongekende tijden. Voorafgaand ging er een
enquête uit om te peilen welke zorgen er
leefden, of er bereidheid was flexibel met
uren om te gaan en of er begrip zou zijn
voor het later uitbetalen van vakantiegeld.
De resultaten van die enquête werden
besproken en de besluiten werden toegelicht.
Beslissingen over veiligheid en uitbetaling

zijn niet eenvoudig en kunnen gemakkelijk
worden gevoeld als hard of weinig meelevend.
Maar door inzicht te geven in de staat van
het bedrijf en de afwegingen rondom veilig
werken, kan transparantie en begrip ontstaan.
De uitdaging is natuurlijk zulke openheid in
‘normale’ tijden vast te houden. Openheid
begint bij betrokken kunnen zijn. Daarom
start DC Klinieken dit jaar met landelijke
werkgroepjes die de aanwezige kennis binnen
een focusgebied samenbrengen. Iedereen die
het leuk vindt verantwoordelijkheid te nemen
voor de inrichting van zijn dagelijks werk, kan
meedoen. Op die manier kun je als vakmens
zelf bijdragen aan fijner en beter werken.
Daar horen ook keuzes rondom financiële
haalbaarheid en efficiëntie bij. Maar door
beslissingen gezamenlijk te nemen – met
betrokkenheid van alle expertises – vertrouw
je ieders kunde en benut je de ware kracht
van een team.
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“Mijn leidinggevende vertelt ons op positieve
wijze alles wat we moeten weten”
Je hebt organisaties die niet, weinig of
volstrekt onduidelijk communiceren. Je
hebt er ook die hun personeel regelmatig en
transparant op de hoogte houden. Volgens
Maaike Nicolai hoort DC Klinieken bij die
laatste categorie.
Bij ‘spreken’ gaat het eigenlijk niet over
externe communicatie, dus in het geval
van DC Klinieken over het spreken met
patiënten en verwijzers. Toch wil Maaike
Nicolai, zorgondersteuner bij DC Klinieken
Dokkum, kwijt dat ook dat goed geregeld
is. “Gastvrijheid, aandacht, snelheid en
daadkracht zijn de belangrijkste waarden
van DC Klinieken. Die komen in de externe
communicatie perfect tot uiting. Ik vind
ons op sociale media actief en bovendien
hebben we een fonkelnieuwe, toegankelijke
en overzichtelijke website. Op beide kanalen
maken we een gastvrije indruk, stellen we
mensen op hun gemak.”
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Interne communicatie
Dan naar waar het eigenlijk om gaat, de
interne communicatie, oftewel het spreken
tegen de eigen medewerkers. Maaike kan niet
anders dan constateren dat ze duidelijk op de
hoogte wordt gehouden. Bijvoorbeeld door
DC Klinieken in het algemeen. “Regelmatig
krijgen we duidelijke e-mails van de directie,
waarin we worden bijgepraat over relevante
ontwikkelingen.” Maar zeker ook door haar
eigen leidinggevende in het bijzonder.
“Mijn locatiemanager, Jan Feddema, vertelt
ons als personeel op een positieve manier
alles wat we moeten weten. Dat doet hij in
onze teamoverleggen en in een-op-eengesprekken. Misschien nog wel het meest
illustratief is zijn wekelijkse nieuwsbrief. Dat
is een update waarin hij puntsgewijs
beschrijft wat er op dat moment op de locatie
Dokkum speelt, wat er DC-breed aan de hand
is en wat voor ons als afdeling specifiek van
belang is.”

Maaike
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“Door die manier van communiceren had ik
meteen het gevoel op de juiste plek te zijn”
Zelf heeft hij een uitgesproken visie op
communiceren. In zijn zoektocht naar een
nieuwe werkgever vond Erik Aller de manier
van ‘spreken’ van een organisatie dan ook
belangrijk. In DC Klinieken vond hij een
gelijkgestemde.
“Mijn overtuiging is dat je als leidinggevende
meer gedaan krijgt als je echt in verbinding
staat met je medewerkers”, zegt Erik Aller,
sinds ruim een jaar locatiemanager van
DC Klinieken Maastricht en Roermond. “Ik
geef daar op mijn eigen manier vorm aan.
Bijvoorbeeld door iedere medewerker op
maat en transparant te informeren over
wat er speelt. Dat kan via de mail zijn, via
Whatsapp of op een andere manier. Dat kan
vaak of minder vaak zijn. Ook belangrijk is
een dagelijks rondje over de werkvloer, om
te vragen hoe het met iedereen gaat.”
Kennismakingskoffie
Dat verbindende zocht Erik ook bij een
nieuwe werkgever, toen hij een jaar geleden
op zoek was. Wat dat betreft kreeg hij
direct een goed gevoel bij DC Klinieken.

“Op een zondag kreeg ik een vacature van
DC Klinieken doorgestuurd van een
bekende. Op maandag belde ik iemand van
HR daarover. Nog geen uur later zat ik in
Maastricht al een kop koffie te drinken om
kennis te maken. En daarna ging het allemaal
snel, ik heb zelfs geen brief hoeven schrijven.
Wat mij hierin aansprak, was dat dit proces
even informeel als professioneel verliep. Het
ging niet om het proces op zichzelf, maar echt
om de persoon erachter, om mij dus. Door die
manier van communiceren had ik meteen het
gevoel op de juiste plek te zijn.”
Ook in concretere manieren van communicatie
merkt Erik dat DC Klinieken een verbindende
werkgever wil zijn. “Wat ik hoor van mijn
medewerkers, is dat ze het prettig vonden
dat de directie tijdens de coronacrisis
zichtbaar was op de werkvloer. Dan werden er
bijvoorbeeld online vergaderingen gepland,
waarbij iedereen nauwgezet op de hoogte
werd gehouden van het reilen en zeilen
van de organisatie. Zoiets levert tevreden
medewerkers op.”
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Luisteren
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Luisteren
“Ik realiseer me
elke keer weer dat ik
het zelf ook fijn vind als
mijn leidinggevende of
collega’s vragen hoe het
met me gaat.”

Olivia
Warmink-Meyer
Swantee
Locatiemanager
DC Klinieken
Almere
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L
‘

uisteren is een van de belangrijkste
onderdelen van communicatief
meesterschap. Het maakt je een
betere ouder, partner, collega, teamlid en
leidinggevende’. Je moet het alleen wel elke
dag oefenen!
In mijn werk als locatiemanager probeer ik
bewust tijd te nemen om te luisteren. Zoals ’s
morgens bij het koffiedrinken met het team
of tijdens de lunch. Maar ook door tussen de
bedrijven door te vragen hoe het gaat en er
uiteraard wat mee te doen als er issues zijn
op welk gebied dan ook!
Het blijft moeilijk om in de hectiek van de
dag tijd vrij te maken voor luisteren. Maar ik
realiseer me elke keer weer dat ik het zelf ook
fijn vind als mijn leidinggevende of collega’s
vragen hoe het met me gaat en ergens snel
op terugkomen. Een cultuur die er moet zijn
binnen een GPTW-organisatie!
Binnen DC Klinieken ervaar ik deze cultuur,
maar het kan altijd beter!

Bij het pijnteam in Almere hebben we daarom
een moodboard aangeschaft. Iedereen geeft
met smileys aan hoe hij of zij zich voelt over
bepaalde zaken. Bij een rode smiley gaat
bij mij een alarmbel rinkelen en reageer ik
direct door te vragen wat er is en dus ook te
luisteren.
Ten slotte is de directie dit jaar gestart met
het informeren van alle medewerkers via
communicatieplatform Zoom. Daarbij komt
het directiebeleid en bijvoorbeeld ook de
coronastrategie aan de orde. Het overleg
staat niet alleen in het teken van spreken,
maar zeker ook van luisteren. Zo kunnen
medewerkers tijdens deze sessies hun vragen
stellen. Verder zijn er enquêtes gehouden
waarbij de meningen van de medewerkers
zijn gevraagd. Deze werden dan weer in zo’n
Zoom-sessie besproken.
Samengevat hebben we ons op verschillende
manieren in het luisteren ontwikkeld.
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“Zoals wij volop naar de patiënt luisteren,
luistert DC Klinieken naar ons”
Voor slaafs orders uitvoeren moet je bij
een andere werkgever dan DC Klinieken
zijn. Linda Luning van DC Klinieken Breda
vertelt dat zij op allerlei manieren aan haar
werkgever vragen kan stellen, feedback kan
geven en input kan leveren. Altijd belangrijk,
maar in coronatijden zéker.
Gaat het nog wel goed met de omzet van
de organisatie? En in het verlengde daarvan:
kan ik mijn baan eigenlijk wel behouden? Het
zijn vragen die iedere werknemer wel eens
heeft, maar vooral in de coronacrisis zijn het
prangende kwesties. Een werkgever die met
aandacht naar je luistert, is dan erg prettig.
Linda Luning, medewerker zorgondersteuning
van DC Klinieken Breda, hield een goed
gevoel over aan het luisterende oor dat de
directie in het hart van de crisis bood. “Het
was ergens in het voorjaar dat we door de
directie werden uitgenodigd voor een speciale
Teams-vergadering. Daarin liet de directie
medewerkers aan het woord die hun hart
wilden luchten over alle werkgerelateerde
zaken waar ze mee zaten. Er werden dan ook
veel vragen gesteld. Ik voelde me door dit
initiatief in elk geval enorm serieus genomen.”
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Feedback van medewerkers
Zo werd het personeel op veel meer
momenten in de crisistijd betrokken bij de
besluitvorming, aldus Linda. “Regelmatig
kregen we vragenlijsten via de e-mail, waarin
ons gevraagd werd om te reageren op het
een of het ander. In april kwam bijvoorbeeld
de vraag van de directie of wij het goed
zouden vinden wanneer het vakantiegeld
een maandje later zou worden uitbetaald.
Ook dit soort dingen geeft het gevoel dat je
écht betrokken bent. Er wordt niet eenzijdig
voor je besloten.” Diezelfde mogelijkheid om
invloed uit te oefenen op het beleid merkt
Linda ook op microniveau, namelijk haar
werklocatie zelf. “In de werkbesprekingen bij
DC Klinieken Breda is er ruim gelegenheid
om eigen ideeën in te brengen. En veel
belangrijker: daar wordt serieus op ingegaan.
Kunnen we iets met dat idee, is het rendabel,
moeten we dit misschien een keertje gewoon
proberen? Zoals wij als medewerkers volop
naar de patiënt luisteren, luistert DC Klinieken
als werkgever naar ons.”
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“De dankbaarheid bij patiënten
spat er soms vanaf ”
Bij DC Klinieken draait uiteindelijk alles,
echt alles, om de patiënt. Zeker, DC Klinieken
luistert goed naar de eigen medewerkers, zie
het interview met Linda Luning op de vorige
pagina’s. Maar ook stimuleert én faciliteert
DC Klinieken dat diezelfde medewerkers
goed naar patiënten luisteren. Niet voor
niets is ‘aandacht’ een belangrijke
kernwaarde van de zorgorganisatie.
Ieder mens vindt het fijn om gehoord te
worden. Maar voor sommige mensen geldt
dat net een beetje meer dan voor anderen.
Neem de inwoners van de Haagse wijk Laak,
een gebied waar eenzaamheid veel voorkomt.
De mensen zitten er vaak verlegen om
een praatje, hebben tijd en aandacht extra
nodig. Hoe fijn is het dan dat je dat tijdens
je bezoek aan DC Klinieken Den Haag kunt
krijgen. Esther Perluka is er röntgenlaborante,
met haar collega’s maakt ze röntgenfoto’s,
mammografieën en MRI-scans. Ze vindt het
fijn om mensen de aandacht te geven die ze
verdienen.

“In de zorg is vaak sprake van lopendebandwerk. Mensen hebben bijvoorbeeld vijf
minuten om hun verhaal te doen bij een arts
en moeten dan weer weg. Maar juist in de
zorg vinden mensen het prettig om gehoord
te worden. Bij ons kan dat. Ik kan mensen
voor het maken van een foto geruststellen,
hun vragen in alle rust beantwoorden en me
echt inleven in hun situatie. Wij kennen die
tijdsdruk niet.”
Handkus
In de praktijk merkt Esther dat dit enorm
gewaardeerd wordt door patiënten. “De
dankbaarheid spat er soms vanaf. Dan zeggen
ze letterlijk dat ze zo blij zijn dat er naar ze
geluisterd is. En ik heb ook wel eens een
oud vrouwtje gehad uit de wijk, ze was de
Nederlandse taal niet goed machtig, maar ze
liet toch blijken blij te zijn met de aandacht
die ik voor haar had door me heel lief een
handkus te geven.”
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Werven en
verwelkomen
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Werven en verwelkomen
“Iedereen
die bij ons solliciteert
met de juiste kennis en
ervaring en die past bij
onze kernwaarden,
kan bij ons aan
de slag.”

Annemarie van
Esveld-Borghuis
HR manager
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Werven

H

et afgelopen jaar hebben we veel
aandacht besteed aan het onderwerp
werving. Van een hele platte, saaie
en simpele vacaturesite zijn we overgegaan
naar een Werken bij-site. Naast de vacatures
kan de sollicitant nu ook informatie lezen
over de organisatie, onze kernwaarden,
de arbeidsvoorwaarden en hun eventuele
toekomstige collega’s.
Daarnaast hebben we een speciale pagina
gemaakt over Great Place To Work. Bezoekers
kunnen daar lezen over de certificering en
hoe het komt dat wij een fijne organisatie
zijn om voor te werken.
Zodra de sollicitant zijn of haar interesse
heeft getoond in een vacature, komt hij/
zij in contact met onze vaste recruiter. In
de meeste gevallen is er eerst telefonisch
contact en na een positief gesprek verwijzen
we de sollicitant door naar de betreffende
locatie- en/of afdelingsmanager. Het tweede
gesprek vindt op de locatie plaats en bij een
positief gesprek nodigen we de kandidaat

uit om een dagdeel mee te lopen op de
locatie. Dit heeft als voordeel dat beide
partijen goed kunnen beoordelen of dit is
wat ze zoeken. De meeste sollicitanten
hebben eerder in een groot ziekenhuis
gewerkt. Werken in een kliniek is dan wel
iets anders. Door ze een dagdeel mee te
laten lopen krijgen ze een goede indruk hoe
het er in een kliniek aan toe gaat. Bovendien
spreken ze dan al veel collega’s en kunnen
ze de sfeer proeven.
DC Klinieken heeft een divers medewerkersbestand. Omdat zorgpersoneel over het
algemeen schaars is, richten wij ons
niet specifiek op vrouwen of mannen,
autochtonen of allochtonen. Iedereen die
bij ons solliciteert met de juiste kennis en
ervaring en die past bij onze kernwaarden,
kan bij ons aan de slag.
Interne werving
Omdat we vorig jaar bij de Trust Index matig
scoorden op promoties en interne werving,
hebben we sindsdien melding gemaakt van
de openstaande vacatures op ons intranet. >>

| Werven en verwelkomen 33

>> Verwelkomen
Zodra er overeenstemming is over de
startdatum en de arbeidsvoorwaarden,
vindt de verandering plaats van sollicitant
naar toekomstige collega. Vóór de eerste
werkdag neemt de leidinggevende contact
op over de eerste werkdag en op die eerste
werkdag wordt de nieuwe collega warm
onthaald, ontvangt hij/zij bloemen en ligt er
een introductieprogramma klaar. Afhankelijk
van de functie van de nieuwe collega vinden
er kennismakingsgesprekken plaats en
krijgt de nieuwe collega een rondleiding.
In de meeste gevallen wordt er een buddy
aangewezen waarop de nieuwe collega altijd
kan terugvallen bij vragen.
Ieder kwartaal vindt er een introductiedag
plaats. Nieuwe collega’s die in dat kwartaal
zijn gestart, ontvangen een persoonlijke
uitnodiging. In het midden van het land op
een mooie en landelijke locatie heten de
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HR-collega’s de nieuwe collega’s welkom
en kan men met elkaar kennismaken. Het
is extra leuk omdat de collega’s van 13
verschillende locaties komen. In de ochtend
staat er veel informatie over de organisatie
op het programma. De drie directieleden
zijn aanwezig en stellen zich voor. Andersom
willen zij weten wie de nieuwe collega’s zijn
en worden ze gevraagd te vertellen hoe de
eerste indruk is bij DC Klinieken. In elke sessie
komt naar voren dat ze een warm onthaal
hebben gehad, het fijn vinden te werken
voor een kleine organisatie (vergeleken
met het ziekenhuis) en veel persoonlijke
aandacht (#aandacht) en weinig bureaucratie
(#snelheid) ervaren. In de middag staat een
training gastvrijheid op de agenda.
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel
bij DC Klinieken en daarom vinden we
het belangrijk dat iedereen (staf en zorgpersoneel) deze training volgt.
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“In Dokkum word je echt met open armen
door je nieuwe collega’s ontvangen”
Karin Veenstra, radiodiagnostisch laborant
bij DC Klinieken Dokkum, is nauw betrokken
bij het werven en verwelkomen van nieuwe
medewerkers. Wat heet? Naast het selecteren
van directe collega’s is ze
ook praktijkbegeleider voor studenten.
Even een klein stukje geschiedenis. DC
Klinieken Dokkum is deels ontstaan vanuit
het regionaal bekende ziekenhuis Sionsberg.
Radiodiagnostisch laborant Karin Veenstra is
een van de mensen die vanuit Sionsberg
direct bij DC Klinieken in dienst kwamen.
Zelf heeft ze het werven door DC Klinieken
dus niet echt meegemaakt. Het verwelkomen
overigens wél. “Toenmalig operationeel
directeur Anneke Snelder toonde haar
betrokkenheid en belangstelling bij ons
en onze situatie. Dat gaf een prettig,
welkom gevoel.”
Bosje bloemen
Momenteel is Karin zelf betrokken bij het
werven en verwelkomen van nieuwe collega’s.
Samen met locatiemanager Jan Feddema voert
ze bijvoorbeeld de sollicitatiegesprekken.

“Die koppelen we vaak meteen aan een
rondleiding door het pand. Dat geeft de
sollicitant een goede indruk van DC Klinieken.
Tegelijkertijd zien wij door zo’n rondleiding
ook beter wat voor iemand de sollicitant in
kwestie is.” Als er een klik is en als iemand
wordt aangenomen, doet DC Klinieken er alles
aan om diegene welkom te heten. “Sowieso
krijgt iedereen op de eerste werkdag
een bosje bloemen. Verder is het hier in
Dokkum zo dat je echt met open armen
door je nieuwe collega’s wordt ontvangen.”
Ook krijgen alle nieuwe medewerkers een
introductiedag. Daar horen ze meer over de
organisatie DC Klinieken en volgen ze een
gastvrijheidstraining. Op deze manier komen
mensen heel ontspannen bij de organisatie
binnen.
Om ook collega’s-van-de-toekomst te laten
weten dat ze welkom zijn, begeleidt Karin
studenten van de Hanzehogeschool uit
Groningen. “Dat zijn bijvoorbeeld MBRTstudenten die een snuffel- of langdurige
stage in Dokkum komen doen. Zo kunnen
ze al vroeg kennismaken met DC Klinieken.”

| Werven en verwelkomen 37

“Ik ga met veel energie naar mijn werk
én kom vol energie thuis”
Na 21 jaar in het Slotervaart te hebben
gewerkt, ging dit ziekenhuis helaas failliet.
Gelukkig werd pijnverpleegkundige
Lies van Kooten met open armen
ontvangen bij DC Klinieken Alkmaar.
Het was geen gemakkelijke tijd, zo kort
na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis. Lies van Kooten zag om zich
heen hoe voormalige collega’s weer snel een
nieuwe baan vonden. “Als een kat in het nauw
maakte ik toen rare sprongen.
In het eerste jaar na mijn vertrek bij het
Slotervaart heb ik drie verschillende
werkgevers gehad, maar ze bleken allemaal
niets voor mij te zijn.” Daarna bouwde ze een
jaartje rust in, al bleef ze uiteraard zoeken
naar een geschikte vacature. En eindelijk
vond ze die, op vacaturesite Indeed.
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Warm welkom
“Dat was voor de zomervakantie van 2020.
Bij DC Klinieken Alkmaar zochten ze een
pijnverpleegkundige”, vertelt Lies. “Ik mocht
al snel op gesprek komen bij de manager
en een arts. Dat was een verademing. Ze
stelden me meteen op mijn gemak door te
zeggen dat het wat hen betreft een informeel
gesprek zou worden. Dat was al zó fijn.” Kort
erna mocht ze een dagje meedraaien op de
afdeling. Het gevoel bleef goed. “Ik voelde
me echt welkom. Het team is heel open,
spontaan en collegiaal. Het zijn veel mensen
van mijn eigen leeftijd, waardoor er al snel
een klik was.” Lies werkt nu nog geen 2
maanden bij DC Klinieken, maar de woorden
‘warm’ en ‘welkom’ omschrijven die periode
het best. “Eindelijk ga ik weer met veel
energie naar mijn werk. Maar ook kom ik
vol energie thuis!”

Lies van
Kooten
Pijnverp
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Vieren
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Vieren
“Het
zit voor mij
in kleine dingen
waarbij het gaat om
persoonlijke aandacht,
waardering.”

Christina
Westerbeek
Locatiemanager
DC Klinieken
Groningen
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G

aan we bij DC Klinieken de hele dag
met slingers en feesthoedjes op aan
het werk? Zeker niet, maar vieren is
een belangrijk, motiverend onderdeel voor
een GPTW.
Om te kunnen vieren moeten medewerkers
allereerst vrijheid ervaren. Want als
medewerkers zich door omstandigheden niet
vrij voelen, is er geen basis voor werkplezier
en stralen de ogen niet bij een glimlach.
Naast vrijheid moeten kansen geboden
worden om samen doelen te bereiken waarbij
ieder zijn persoonlijke inbreng kan leveren.
En deze inbreng, hoe groot of hoe klein ook,
moet ook gezien worden.
Allerlei voorwaarden, maar hoe ziet dit er
dan in de praktijk uit? Bijvoorbeeld: als het
enorm druk is geweest, elkaar erop wijzen dat
we het met elkaar weer voor elkaar hebben
gekregen! Patiënten goed, op tijd en met
persoonlijke aandacht ontvangen en zien op
de locatie.
Maar ook collega’s vragen om inbreng, of
een initiatief tot verbetering of verandering

aanmoedigen. En als dit lukt, dit vieren en
de desbetreffende collega de credits hiervoor
geven!
Het zit voor mij in kleine dingen waarbij het
gaat om persoonlijke aandacht, waardering
en eren wie ere toekomt. Maar ook wanneer
de teneur negatief is elkaar daarop wijzen,
zeggen wat je ziet en vragen naar de
achtergrond. Ruimte geven voor iemands
verhaal, daarnaar luisteren en horen wat
de ander zegt. En als we samen tot een
verandering of een oplossing zijn gekomen,
is dat weer reden om dit te vieren!
Vieren zit het hem voor mij dus niet in
feestjes, slingers en cadeautjes. Neemt niet
weg dat ik de presentjes zeer op prijs stel
die we het afgelopen jaar hebben ontvangen
om te vieren dat onze inzet wordt gezien en
gewaardeerd. Dit jaar viert DC Klinieken zijn
25-jarige jubileum. In aangepaste vorm, maar
er is wél aandacht voor. Alle medewerkers
hebben een mooi jubileumboek ontvangen.
Het echte feest hopen we volgend jaar in te
halen. Dit ga ik zeker met veel plezier en mijn
collega’s vieren!

| Vieren 43

“Teamuitjes geven me echt het gevoel
van saamhorigheid”
Jaarlijkse feestdagen, specifieke zorgdagen,
persoonlijke hoogtijdagen van medewerkers,
jubilea, behaalde successen, en ga zo maar
door. Bij DC Klinieken vieren ze wat er te
vieren is, overigens in een mate die passend
is bij een zorginstelling. Rita Hirasingh kan
erover meepraten.
Een Sinterklaaspresentje, een kerstgeschenk,
een verjaardagskaart en een attentie
vanwege de Dag van de Zorg. Het is allemaal
leuk en aardig dat jaarlijkse hoogtijdagen
bij DC Klinieken worden gevierd, maar echt
onderscheidend is het niet. Dat geldt ook
voor de teamuitjes. Dat neemt volgens Rita
Hirasingh, medewerker van het Service- en
informatiecentrum, niet weg dat die uitjes
wel echt aanvoelen als vieringen van het hele
team. “Helaas zijn ze dit jaar niet mogelijk
vanwege het coronavirus. Maar normaal
gesproken geven die uitjes me echt het
gevoel van saamhorigheid.
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Zoals vorig jaar, toen we met z’n allen een
heel gezellige escape-avond beleefden.”
Jubileumboek
Wél onderscheidend vindt Rita het feit dat
er bij DC Klinieken veel gevierd wordt. Of
het nu kleine succesjes, grote resultaten
of gedenkwaardige momenten zijn: bij DC
Klinieken krijgen ze aandacht. En als er
een grote festiviteit onverhoopt niet kan
doorgaan, zorgt de werkgever wel voor
een alternatief. “DC Klinieken bestaat dit
jaar 25 jaar. Uiteraard is een fysiek feest
helaas geen optie. Het was een verrassing
dat we via de post een mooi jubileumboek
kregen thuisgestuurd. Het staat bol van de
verhalen over het ontstaan van het bedrijf
en van interviews met specialisten. Erg
interessant, het creëert ook betrokkenheid
van medewerkers. Wat moeten mensen daar
veel werk hebben ingestoken!”
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“Op alle DC-locaties houden
ze erg van vieren”
In de tien jaar dat Josephine de Loos
nu als verpleegkundige bij DC Klinieken
Voorschoten werkt, heeft ze de organisatie
zien veranderen. Zien groeien vooral.
Vestigingen kwamen erbij, afdelingen
werden toegevoegd, collega’s kwamen
het team versterken. Er was één prettige
constante: de feestjes die werden gevierd.
“Jubilea, gedenkdagen, feestelijke en
verdrietige momenten, DC Klinieken heeft
aandacht voor medeleven en vieren”, zegt
Josephine. Vroeger was heus niet alles beter,
maar toch herinnert Josephine zich met
name de feestjes uit de eerste jaren. “Met het
team kon je toen nog gewoon op de locatie
Voorschoten zelf etentjes organiseren, dat
was erg gezellig. Doordat we groter geworden
zijn, kan dat niet meer.” Neemt niet weg dat
de feestjes op externe locaties minstens zo
gezellig zijn.

“Vorig jaar nog hadden we een gezellig uitje
op Scheveningen, een theatershow.”
Inbraak tijdens chic etentje
En heel soms gaat er ook wel eens iets mis.
“Ooit hadden we een walking dinner in een
chic restaurant. We werden toen opgeschrikt
door de mededeling dat in sommige auto’s
op de oprijlaan was ingebroken. De een
na de ander rende op hoge hakken en in
galajurk naar buiten om te kijken of dit ook
bij haar het geval was. Dat was minder leuk.”
Het is, zo benadrukt Josephine, wel een
uitzondering.
De Voorschotense vieringen zijn doorgaans
even vlekkeloos als gezellig. “Daarbij moet
ik zeggen dat dit voor elke locatie van DC
Klinieken geldt. Niet alleen in Voorschoten,
maar op alle locaties houden ze erg van
vieren!”
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Delen

| Inspireren 49

Delen
“Iedere
medewerker moet met
plezier naar het werk
gaan en dat kan alleen
als de werkomgeving
daarbij stimulerend
werkt.”

Bianca van
den Berg
HR-medewerker
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Belonen

D

C Klinieken heeft een eerlijke en
transparante beloningssystematiek. We
hanteren hiervoor de CAO Zelfstandige
Klinieken Nederland (ZKN). Verder is in
opdracht van ZKN een functieboek gemaakt
door systeemhouder FWG. Dit bevat een set
van beschrijvingen van functies die er zijn bij
zelfstandige behandelcentra. Op deze manier
weet iedere werknemer exact wat er van hem
of haar wordt verwacht én welke beloning
daarbij past.
Bijdragen
Vanwege de groei van DC Klinieken werden
de twee hoofdkantoren waar de stafafdelingen
gehuisvest waren (Voorschoten en Almere)
te klein. In 2020 zijn we dan ook verhuisd
naar het Planetarium in Amsterdam. Een
voorwaarde voor de nieuwe kantoorinrichting
was dat die duurzaam moest zijn.
Bij de inrichting hebben we daarom een
partij betrokken die zich al jaren focust op

onder meer het (her)gebruik van duurzame
materialen. Een mooi voorbeeld hiervan
zijn de plantenbakken, de tafelbladen en de
tafeltennistafel die nu in het Planetarium
staat. Deze zijn gemaakt van voormalige
treinvloerdelen die allemaal gerenoveerd zijn
in de NS-werkplaats in Haarlem. Ze zijn voor
95% gemaakt van de ‘natuurlijke’ materialen
hout (multiplex plaat) en linoleum (kurkbasis). Het zijn bovendien producten met een
verhaal: miljoenen voeten hebben eroverheen
gelopen en ze zijn vele malen de wereld
rondgegaan.
Zo is er veel meer. Denk aan de speciaal voor
DC Klinieken ontworpen ‘natuur’-panelen aan
de glaswanden in de koepel, die zijn gemaakt
van PETFelt. Dat is gerecycled plastic, dat is
vergruisd en opnieuw geperst tot platen.
Duurzaam inrichten begint met nadenken
over de mensen die in die omgeving moeten
werken. Uitgangspunt: iedere medewerker
moet met plezier naar het werk gaan en
dat kan alleen als de werkomgeving daarbij
stimulerend werkt.
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“Zeker in coronatijden is het delen
van informatie van groot belang”
Delen is een abstract begrip, vindt ook
Nathalie de Groot, administrateur bij DC
Klinieken. Op allerlei manieren maakt haar
werkgever het thema concreet.
“In delen zit een arbeidsvoorwaardencomponent”, begint Nathalie, “en daarover
kan ik alleen maar zeggen dat het goed
geregeld is bij DC Klinieken. Toen ik hier 4
jaar geleden begon, was er nog geen CAO.
Nu vallen we onder de CAO ZKN.” Die CAO
is op zichzelf al positief, maar DC Klinieken
‘deelt’ nog meer gunstigs met het personeel.
“Iedereen krijgt bijvoorbeeld een dertiende
maand en volop opleidingsmogelijkheden.
Daar heb ik zelf ook heel veel gebruik van
gemaakt, zoals door een cursus boekhouden
en een AFAS-training te volgen. En omdat de
stafafdelingen naar Amsterdam zijn verhuisd,
kan ik een NS Business Card krijgen.”
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Feestfacturen
Delen heeft echter ook te maken met samen
successen vieren. Dat wordt volgens Nathalie
op alle vestigingen uitstekend gedaan. Zo ziet
ze in haar functie op de administratie mooie
‘feestfacturen’ voorbijkomen. Ten slotte
heeft delen ook te maken met het delen
van informatie. “Zeker nu in coronatijden is
dat van groot belang. Dat gebeurt dan ook
volop. Zo hebben we met onze afdeling vaak
een overleg waarin alle relevante info wordt
gedeeld. Verder krijgen we met de regelmaat
van de klok corona-updates van de directie,
via de mail. Daarin worden we heel goed op
de hoogte gehouden van de maatregelen die
we als organisatie nemen.”

Nathalie
d
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“Met een groene, gele en rode smiley kun
je aangeven hoe het met je gaat ”
Aan collega’s laten weten hoe je je voelt is
óók een vorm van delen. Bij de pijnafdeling
van DC Klinieken Almere doen ze dit met
behulp van een moodboard. Belangrijkste
doel: het gesprek op gang brengen en de
werksituatie verbeteren.
Stel je bent pijnverpleegkundige bij DC
Klinieken Almere en je ligt ’s nachts toch
een beetje wakker van de werkdruk die
je ervaart. En stel daarnaast dat je het
moeilijk vindt om dit openlijk te bespreken
met je leidinggevende. Dan heeft de
pijnafdeling in Almere daar een handige
oplossing voor gevonden: het moodboard.
Ofwel een middel om allerlei werkissues
op een laagdrempelige manier transparant
te maken. Pijnverpleegkundige Reinou
Boersma vertelt: “Het is in feite een groot
schoolbord met daarop alle namen en een
aantal werkgerelateerde onderwerpen, zoals
werkdruk en samenwerking. Met een groene,
gele en rode smiley kun je onder meer

’s ochtends bij binnenkomst kenbaar maken
hoe je over die onderwerpen denkt.”
Delen en helpen
Dus die verpleegkundige die te kampen heeft
met een hoge werkdruk, kan dan een rode
smiley daarbij plaatsen. Zodat haar collega’s
weten hoe het met haar gaat. Reinou: “Op
deze manier maken we het delen gemakkelijk
voor medewerkers die het lastig vinden om
iets mondeling duidelijk te maken.” Uiteraard
is het wel de bedoeling dat er ook iets mee
gebeurt. “Zeker, de smileys vormen dan ook
de voedingsbodem voor gesprekken. Een
collega-verpleegkundige kan bijvoorbeeld
aanbieden te helpen om de werkdruk te
verlagen. En natuurlijk kan de leidinggevende
inspringen. Daardoor kan de kleur van een
smiley in de loop van de dag nog veranderen.
Hoe dan ook is dit een ideale manier om
informatie met elkaar te delen én om elkaar
te ondersteunen.”

| Delen
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In juni, kort na de eerste
coronagolf, hadden
we het eerste ‘live’
locatiemanagersoverleg,
na maanden elkaar via
een scherm te hebben
gesproken. Hoe fijn was
het om elkaar weer
face-to-face te zien en te
vragen hoe het met de
ander gaat.

Locatiemanagersoverleg
Inspireren: Strategiedag DC Klinieken 2020
In de zomer vond er een
strategiedag plaats met alle
leidinggevenden van DC
Klinieken. Het thema was
Inspireren. In de ochtend
zijn we met de nieuwe
kernwaarden van DC Klinieken
aan de slag gegaan. In de
middag was er een wel
heel bijzondere activiteit:
schapendrijven. Op die manier
leerden we de samenwerking
te verbeteren.

Verwelkomen: Online introductiedag
Tijdens corona ging de introductiedag gewoon
door, maar dan in aangepaste vorm. Alle nieuwe
medewerkers maakten online kennis met elkaar
en met DC Klinieken.
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Nieuw hoofdkantoor: Planetarium

Zorgen: Tree of life in het nieuwe hoofdkantoor
| Great Place to Work 57

Verwelkomen: De nieuwe operationeel directeur

Anneke Snelder, de operationeel directeur die met pensioen gaat, verwelkomt haar opvolgster, Sylvia Mulder. Ze draagt het stokje letterlijk over.

In het voorjaar kreeg
iedere medewerker
een kaartje met
inhoud, gewoon om
even blij te worden.

Zorgen: Even een opkikkertje
Verwelkomen: Iedere nieuwe medewerker
krijgt een bloemetje
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Bedanken: Afscheidsuitje van 2 stafmedewerkers

Met een kookworkshop namen we feestelijk
afscheid van twee collega’s van de staf.

Zorgen: Medewerkers krijgen fruit
Goed zorgen voor het
personeel en gezond
blijven. Het is altijd
belangrijk, maar zeker
in coronatijd. Daarom
zorgen we wekelijks voor
een krat vers fruit op elke
locatie.

Vieren: Taart voor de medewerkers
Om te vieren dat we negende zijn geworden bij de vorige GPTW-verkiezing, kregen alle medewerkers van DC Klinieken een heerlijke taart!
| Great Place to Work 59
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Zorgen

| Inspireren 61

Zorgen
“De
kleinschalige
locaties waar gastvrijheid
een belangrijke rol speelt,
lenen zich bij uitstek
voor een persoonlijke
benadering.”

Inge Limburg
Focusmanager
Pijn
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D

e balans werk-privé is een topprioriteit
bij DC Klinieken. Wanneer je dagelijks
zorgt voor anderen, is tijd voor
ontspanning en herstel van groot belang.
Onze medewerkers zijn het belangrijkste
kapitaal van DC Klinieken.
De kleinschalige locaties waar gastvrijheid
een belangrijke rol speelt, lenen zich bij
uitstek voor een persoonlijke benadering
waarbij wij het belangrijk vinden dat
medewerkers zich op hun gemak voelen.
Op speciale feestdagen en op ‘De dag van
de zorg’ is er een attentie. Maar ook
bijzondere gelegenheden zoals een eerste
werkdag, huwelijk, geboorte of verhuizing
laten wij niet ongemerkt voorbijgaan.
Bovendien verrassen onze ‘moodmakers’ met
enige regelmaat hun collega’s op locatie met
een aardig gebaar.
Een gezonde leefstijl proberen wij te
stimuleren door medewerkers via de
secundaire arbeidsvoorwaarden voordelig

een nieuwe fiets aan te laten schaffen of
een fitnessabonnement af te laten sluiten.
En er is dagelijks op alle locaties vers fruit
beschikbaar om van te genieten.
Gezondheid en persoonlijke kracht staan ook
centraal bij een aantal van onze ‘GoodHabitz’trainingen. Zoals de online training ‘Lekker in
je vel’, die je leert hoe jij jouw geluksgevoel
kan vergroten. Minder zorgen, meer genieten!
Of de training ‘Vitaliteit’, waarmee je met
kleine veranderingen in jouw eet-, beweegen slaappatroon een groot verschil maakt!
Wanneer het even niet zo lekker met iemand
gaat, stimuleren wij de medewerker en zijn
of haar locatiemanager om samen tot een
passende oplossing te komen. Ook hier
spelen aandacht, een persoonlijke benadering
en maatwerk een belangrijke rol.
Met deze extra’s hopen wij bij te dragen aan
een goede balans werk-privé zodat iedere
medewerker enthousiast en gemotiveerd blijft
om bij DC Klinieken te werken.
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“Na een heftige ervaring kregen we een
bosje bloemen thuisgestuurd”
Het was even schrikken vorig jaar. Het pand
van DC Klinieken Breda moest met spoed
worden ontruimd vanwege gasvorming.
Het incident liep met een sisser af. Juist in
dat soort tijden blijkt hoe zorgzaam een
organisatie kan zijn. Desiree van Miert weet
er alles van.
Normaal gesproken is ze er als
verpleegkundige om te zorgen voor haar
patiënten. Op de MDL- en pijnafdeling van
DC Klinieken Breda verleent Desiree van
Miert dagelijks zorg aan mensen. En waar
mogelijk nazorg. “We hebben bijvoorbeeld
wel eens patiënten bij wie we een ernstige
ziekte vaststellen. Die moeten we dan
doorverwijzen naar een ziekenhuis voor
verdere behandeling. Een dag na het
slechtnieuwsgesprek bellen we deze mensen
heel bewust na. Voor ons is het fijn om
het zo af te ronden, maar de patiënten zelf
waarderen het ook enorm.”
Erg attent
Toch is het soms ook prettig als er voor jou
als zorgende gezorgd wordt. Bijvoorbeeld
wanneer je zwanger bent. “Ik ben nu in
verwachting van mijn tweede kindje.
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Van DC Klinieken krijg ik alle aandacht. Mijn
locatiemanager, Carola Uilenhoed, is echt
begaan met me. Vraagt regelmatig hoe
het gaat en zegt tegen me dat ik goed op
mezelf moet letten. Maar ook HR reageert
erg attent. Zo ontving ik heel proactief
de coronamaatregelen die gelden bij DC
Klinieken, wel zo relevant als je zwanger bent.
Dat alles geeft me een veilig, prettig gevoel.”
112 bellen
Ook na een groot incident vorig jaar ervoer
Desiree de zorg van DC Klinieken aan den
lijve. “We hadden te maken met gasvorming
in onze vestiging. Dat was heel heftig. Er
was sprake van rookvorming uit een ton, we
moesten snel 112 bellen en vervolgens het
pand ontruimen. Dat betekende eveneens dat
patiënten – van wie sommigen net wakker
werden na een roesje – met bed en al naar
buiten gereden moesten worden. Ook de
pers was erbij. Kort erna kregen we van de
werkgever een bosje bloemen thuisgestuurd.
En ook nu waren HR en Carola erg betrokken.
Ze vroegen oprecht hoe het ging en hadden
echt oog voor deze heftige ervaring. We
kwamen bijvoorbeeld kort als team bij elkaar,
waren er ook voor elkaar, dat was prettig.”
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“Mijn leidinggevende geeft me alle ruimte
om mijn droom na te jagen”
Een baas die hoopt dat je over een paar jaar
niet meer voor het bedrijf werkt. Het zal
je maar gezegd worden. Dit overkwam Eva
Opperman. Gelukkig bedoelde die baas het
heel anders dan het wellicht lijkt.
Daar zat ze dan, op 12 maart van dit jaar.
Met Carlie Spruijt – de andere helft van het
muzikale cabaretduo Spruijt en Opperman –
zat Eva Opperman bij het veelbekeken RTLprogramma Koffietijd lekker te babbelen over
haar loopbaan. Alsof dat nog niet genoeg
promotie was, meldden zich na afloop van de
uitzending drie geïnteresseerde radiostations.
Kortom, haar cabaretcarrière zat enorm in de
lift. En toen kwam corona op het liftknopje
drukken naar een verdieping lager. Maar waar
dit voor heel veel artiesten stress (of erger)
betekent, zijn de zorgen voor Eva beduidend
minder. Ze vertelt hoe dit zit: “Omdat ik nog
niet kon leven van een artiestenbaan alleen,
heb ik een jaar geleden gesolliciteerd bij DC
Klinieken Den Haag. Heel bijzonder: zonder
enige medische achtergrond ben ik daar
aangenomen als zorgondersteuner. Ik ben
nog nooit zo blij geweest met een baan naast
mijn carrière.”
Werk-cabaret-balans
Mooi verhaal, maar wat heeft dit met zorgen
te maken?

Eigenlijk alles, want volgens Eva heeft haar
werkgever er vanaf dag 1 voor gezorgd
dat zij balans kon aanbrengen tussen
haar artiestenbestaan en haar werk bij
DC Klinieken. “Ik heb meteen open kaart
gespeeld bij mijn leidinggevende. Theater
staat bij mij op de eerste plaats en het kan
best voorkomen dat ik in een week zoveel
optredens heb dat ik niet kan werken. Daar
ging ze heel relaxed mee om. Ze gaf me
alle ruimte om mijn droom na te jagen. Zei
letterlijk: we gaan het gewoon regelen voor
je. Sterker nog, ze zei dat ze hoopte dat ik
hier over een paar jaar niet meer zou werken,
zo erg gunde ze me een succesvolle carrière.”
Natuurlijk is dit geen vrijbrief voor Eva om te
doen wat ze wil. In weken waarin ze minder
hoeft op te treden, werkt ze dan ook wat
meer uren. Maar dit voorbeeld geeft goed
aan hoe DC Klinieken meedenkt over werk
én privé.
Momenteel is Eva door corona dus
noodgedwongen verstoken van optredens.
Als de corona-ellende achter de rug is, kun je
haar een duwtje in diezelfde rug geven door
een keer een bezoek te brengen aan haar
show.
Blijf op de hoogte via:
www.spruijtenopperman.nl.
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Ontwikkelen
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Ontwikkelen
“Voor
het zorg- en
stafpersoneel is er
de mogelijkheid om
gebruik te maken
van Noordhoff Health
en Good Habitz.”

Evelien
van Tol
HR-adviseur
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O

pleiding en ontwikkeling is belangrijk,
zeker ook binnen de zorg. Bij DC
Klinieken vinden we het dan ook van
het grootste belang om hier veel aandacht
aan te geven en energie in te stoppen.
In 2019 is er door het personeel in de Trust
index aangegeven dat er meer behoefte
is aan opleidingsmogelijkheden binnen de
organisatie. Sindsdien hebben we gekeken
naar welke mogelijkheden er zijn om hier
meer tijd en aandacht aan te besteden.
Inmiddels is er met e-learning een start
gemaakt. Voor het zorg- en stafpersoneel is
er namelijk de mogelijkheid om gebruik te
maken van Noordhoff Health en Good Habitz.
Beide programma’s zijn uiterst geschikt om
je kennis up to date te houden en jezelf te
blijven ontwikkelen op persoonlijk gebied.
Denk hierbij aan trainingen op het gebied
van Microsoft Office, een goede werkprivébalans, samenwerken etc. Door de
zogeheten Goodscan te doen, kom je

erachter welke online trainingen er op jouw
situatie van toepassing zijn. Erg leerzaam op
meerdere vlakken dus!
Om ervoor te zorgen dat opleiding en
ontwikkeling een continu proces is waar
alle benodigde tijd en energie in gestopt
wordt, hebben we vanaf 1 december 2020
bovendien een geheel nieuwe functie: HRadviseur opleiding en ontwikkeling. Deze
adviseur geeft volledig aandacht aan de
opleidings- en ontwikkelmogelijkheden,
doorgroei en de toekomst van ons
personeel. Op deze manier proberen wij
de opleidingsmogelijkheden binnen de
organisatie te optimaliseren. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een
online platform waarbij alle informatie en
mogelijkheden binnen DC Klinieken op één
plek te vinden is.
Kortom, we hebben veel mooie plannen voor
een leerzame toekomst!
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“DC Klinieken ondersteunt me aan alle kanten
om goed beslagen ten ijs te komen”
DC Klinieken is bepaald geen organisatie
waar je vastgeroest komt te zitten in je
functie. Als het maar even kan, wordt
er met je meegedacht over passende
ontwikkelingsmogelijkheden. Een levend
bewijs hiervoor is het verhaal van Anita de
Lange en Jolanda Out. Zij maken de overstap
van MDL naar dermatologie.
Bij DC Klinieken Almere gaan ze iets nieuws
doen. Met ingang van november 2020 wordt
de locatie verrijkt met een gloednieuwe
afdeling: dermatologie. Dat biedt kansen
voor Anita de Lange en Jolanda Out, beiden
momenteel nog werkzaam op de MDLafdeling in Almere, waar ze het trouwens
prima naar de zin hebben. “Maar ik heb
altijd al op een afdeling dermatologie willen
werken”, zegt Jolanda. “En nu, na zes jaar
te hebben gewerkt als doktersassistente
MDL, is het wachten beloond. Ik ga om te
beginnen één dag aan de slag op de nieuwe
afdeling. Daarbij ga ik de dermatoloog
assisteren en zelf een ‘spreekuurtje’ draaien,
met wat zelfstandige verrichtingen zoals het
verwijderen van hechtingen.
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Tegelijkertijd ga ik een opleiding volgen om
basiskennis van dermatologie op te doen.
Ik ben erg blij dat DC Klinieken me deze
ontwikkelmogelijkheid biedt.”
Pittige opleiding
Anita deelt deze blijdschap. Zij is momenteel
endoscopieverpleegkundige, maar ook dat
gaat veranderen. “Scopieën doen vind ik
nog steeds heel leuk, ik doe dat al twaalf
jaar. Maar toen ik hoorde dat we in Almere
dermatologie gaan aanbieden, zag ik mijn
kans schoon om iets nieuws te doen, mezelf
te ontwikkelen. Ik heb ooit al eens een dagje
meegelopen bij dermatologie in Amsterdam
en daar werd ik echt enthousiast van. Maar
in Almere bestond de functie nog niet.
Nu wordt die gecreëerd en DC Klinieken
ondersteunt me aan alle kanten om goed
beslagen ten ijs te komen. Zo ben ik in de
afgelopen maand met een pittige opleiding
tot dermatologieverpleegkundige gestart.
Daarnaast start ik al meteen in de praktijk bij
dermatologie. Ik kijk ernaar uit, want het lijkt
me echt een baan waar ik m’n ei in kwijt kan.”
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“DC Klinieken geeft iedere medewerker
kansen om te groeien”
Ze kwam bij DC Klinieken als
doktersassistente. Inmiddels is Nicole
den Elzen coördinator van het Serviceen informatiecentrum. Haar carrière is
illustratief voor de groeikansen die DC
Klinieken biedt.
Een team van 16 mensen heeft ze onder
zich. Nicole den Elzen begeleidt en coacht
deze medewerkers van het Service- en
informatiecentrum (SIC) van DC Klinieken.
Dat had ze 5 jaar geleden, toen ze bij DC
Klinieken startte, niet kunnen denken. “Van
origine ben ik doktersassistente. Bij DC
Klinieken ben ik aangenomen om telefoontjes
van patiënten aan te nemen en afspraken te
maken. Stap voor stap kreeg ik er vervolgens
taken en verantwoordelijkheden bij.”
De kracht van DC Klinieken
Deels door ‘learning on the job’, deels door
het volgen van een cursus Contact Center
Management ontwikkelde Nicole zich. Net
als haar collega Belinda van Gijtenbeek
werd ze via Senior medewerker uiteindelijk
Coördinator van het SIC.
“Zelf had ik die ambitie en DC Klinieken
steunde mij daarin. In mijn ogen is dat dan
ook echt de kracht van DC Klinieken.

Dat het medewerkers veel kansen geeft om
zich te ontwikkelen.” Dat ervaart ze overigens
niet alleen bij zichzelf, maar ziet ze ook bij
collega’s. “Voor SIC-medewerkers die goed
functioneren en die willen doorgroeien, is
veel mogelijk. Zo werken er intussen 2
voormalige collega’s van mijn afdeling
op de pijnpoli. Weer 2 andere collega’s
begonnen ooit aan de telefoon en zijn nu
stafondersteuners. Ten slotte heeft één
collega de overstap gemaakt naar de afdeling
Kwaliteit en een andere naar ICT.”
Online trainingen
Tot slot benadrukt Nicole dat collega’s
bij DC Klinieken in staat worden gesteld
om zich binnen, maar ook buiten werktijd
te ontwikkelen. “Samen met HR gaan
we komend jaar aan de slag met een
opleidingsplan voor het Servicecentrum. We
hebben al een heleboel mogelijkheden om je
te ontwikkelen, maar medewerkers moeten
hier nog beter in begeleid worden. Iedere
medewerker heeft bijvoorbeeld toegang tot
GoodHabitz, een enorm uitgebreid platform
vol met online trainingen. Dat geeft wel aan
hoe belangrijk DC Klinieken ontwikkeling
vindt.”
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Bedanken
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Bedanken
“We vinden het
leuk om onze
medewerkers extra te
verwennen rondom
de feestdagen.”

Lenny Carstens
Manager Service- en
Informatiecentrum
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B

edanken doet een mens – en dus
een medewerker – altijd goed. Bij
DC Klinieken bedanken we onze
medewerkers op diverse manieren. Elk jaar
organiseren we bijvoorbeeld een DC-dag.
Dit is een dag waarop we met z’n allen op
stap gaan naar een specifieke plek, zoals
de Efteling vorig jaar. We willen vooral dat
deze dag bijdraagt aan het teamgevoel en
dat we samen plezier hebben. Het is een
van de activiteiten die we inzetten om onze
waardering voor onze medewerkers te laten
zien. Jammer genoeg is deze dag dit jaar niet
doorgegaan vanwege corona. Hij zou in het
teken staan van ons 25-jarig bestaan.
Feestdagen
Verder vinden we het leuk om onze
medewerkers extra te verwennen rondom de
feestdagen. Met Sinterklaas sturen we altijd
een cadeautje naar al onze medewerkers en

kerst vieren we per locatie. Uiteraard sturen
we iedereen ook een verjaardagskaart.
Afdelingsuitje
Om onze mensen te laten zien dat wij ze
waarderen, kunnen ze verder elk jaar met
hun team een afdelingsuitje organiseren.
Iets doen met elkaar wat zij leuk vinden.
Complimenten geven
Bij DC Klinieken kunnen we nog wel wat
meer groeien in het elkaar complimenten
geven in het openbaar. Wij gaan dit
daarom stimuleren in de vorm van
complimentensessies. Wij staan dan met
z’n allen in een cirkel en geven elkaar alleen
maar complimenten of bedankjes. Iedereen
komt aan de beurt. Dit gaat een enorme
positieve flow geven in het team. Op deze
manier blijven we ons ontwikkelen, ook in
het bedanken.
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“Ze zeggen letterlijk tegen me dat
ze zó blij met me zijn”
Bedanken is eigenlijk best vaak tweerichtingsverkeer, zeker op het werk. Als
een werkgever jou bedankt als werknemer,
ben je andersom ook weer dankbaar. Zo is
het precies met José Magrijn, sinds enkele
maanden endoscopieverpleegkundige in
opleiding bij DC Klinieken Groningen.
“Ik ben 56 jaar en op de arbeidsmarkt is dat
best een dingetje”, zegt José Magrijn. “Dus
dat ik op mijn leeftijd ben aangenomen bij
DC Klinieken Groningen en dat ik dan ook
nog eens een opleiding mag volgen, vind ik
echt bijzonder. En een reden om dankbaar te
zijn.” Haar eerste maanden zijn doordrenkt
van erkentelijkheid. Dat begon al op dag 1.
“Ik kreeg een prachtig boeket van DC
Klinieken.
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Dat had ik bij al mijn eerdere werkgevers
– ik zit al 40 jaar in het vak – nog nooit
meegemaakt. Ik werd er dan ook heel blij
van.”
Oprechte waardering
Maar het mooiste vindt José de verbale
dankbaarheid. “Of het nu mijn manager is
of, zoals toevallig vandaag nog, een directe
collega. Ze zeggen letterlijk tegen me dat ze
zó blij met me zijn. En ik heb echt wel door
wanneer iets gemeend is of niet. In dit geval
sprak er elke keer oprechte dankbaarheid
uit.” En ja, dat doet iets met een mens.
“Waardering voor mensen uitspreken is
ontzettend belangrijk. Het geeft mij in elk
geval extra energie, waardoor ik bereid ben
om nét dat stapje harder te lopen.”
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“Hoe leuk is het als je weer eens een envelop
in de brievenbus krijgt van je werkgever?”
In haar tuin bloeien prachtige bloemen. Die
zijn uitgegroeid dankzij bloemenzaadjes
die ze van DC Klinieken kreeg. Het was
‘zomaar’ een presentje van DC Klinieken aan
alle medewerkers, maar zeker bij Klazina
Hoeksema vielen de zaadjes in goede aarde.
“Het is maar iets heel kleins, maar ik voel
er wel duidelijk de waardering door die DC
Klinieken heeft voor het personeel. Sowieso
krijg je tegenwoordig minder post dan
vroeger. Hoe leuk is het dan als je weer eens
een envelop in de brievenbus krijgt van je
werkgever? Heel persoonlijk!”
De bloemen, de puzzel en de appeltaart
Zo ligt er met enige regelmaat iets op Klazina’s
deurmat. De ene keer een puzzeltje, de andere
keer een appeltaartje. Altijd vergezeld van
een bemoedigende en waarderende tekst.
Volgens Klazina is zoiets een mooie manier
om medewerkers te bedanken. “Zeker nu
in coronatijden, teamuitjes kunnen immers
helaas niet doorgaan.”

Gezien en gewaardeerd
Bedankjes kunnen ook veel eenvoudiger,
maar zijn dan niet minder hartelijk.
Bijvoorbeeld in de vorm van een
complimentje. “Daar zijn we bij DC Klinieken
sterk in. We helpen elkaar, als de ander het
druk heeft of als er een extra klusje moet
worden gedaan, maar we bedanken elkaar
daar vervolgens ook voor. Op die manier voel
je je gezien en gewaardeerd.” Klazina werkt
zelf als medewerker zorgondersteuning bij DC
Klinieken Groningen. Aan de balie ontvangt
ze patiënten, en verder handelt ze onder
meer telefoontjes en mailtjes af. In die functie
ervaart ze het teamgevoel enorm. “Bij een
vorige werkgever voelde ik me soms alleen.
Hier maak ik echt onderdeel uit van een team
dat naar elkaar omziet. Dat bedanken werkt
dus ook andersom. DC Klinieken is goed in
het bedanken van personeel, maar zelf ben ik
DC Klinieken ook dankbaar dat ik de kans heb
gekregen in deze functie te komen werken.”
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