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INLEIDING EN KENNISMAKING MET CAREFLEX ZORG GROEP
Hier ligt het rapport van Careflex Zorg Groep voor Great Place To Work. Een rapport wat met veel plezier is geschreven. Tijdens de gesprekken hiervoor met
medewerkers en het schrijven, werd al snel duidelijk dat veel thema’s bij Careflex ruimschoots aanwezig zijn en ook regelmatig samenkomen. Met een activiteit
worden regelmatig meerdere thema’s aangeraakt. Het was een intensieve en leuke reis om dit rapport te schrijven. Veel leesplezier!

WIE

IS

CAREFLEX ZORG GROEP?

Wij zijn een instituut, een externe dienstverlener in de complexe, uitdagende zorg. Een kennisnetwerk dat meedenkt, participeert, uitvoert en doorverwijst. Wij
leveren specialistische zorg op het gebied van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg en ouderenzorg. Onze zorgprofessionals zijn
flexibel inzetbaar wanneer complexe situaties bij instellingen aan de orde zijn. We verzorgen maatwerk opleidingen voor onze medewerkers en voor klanten.
Ten slotte ondersteunen we zorginstellingen in hun zoektocht naar gekwalificeerd zorgpersoneel.

KERNWAARDEN
Onze kernwaarden Gastvrij, Kundig en Authentiek zijn onze pijlers. Wij staan voor Samen honderd procent.

MISSIE
Het is onze missie cliënten en mensen om ons heen te helpen met hun alledaagse taken en levensbehoeften en zo kwaliteit van leven en werken van de
kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

VISIE
Wij geloven erin dat wij dit kunnen bereiken door optimaal samen te werken met alle betrokkenen. Met de cliënt, met elke laag binnen de organisatie van de
klant (van directie tot begeleiders) en met collega’s. Samen zijn wij 100%. (Gastvrij)
We luisteren naar de behoefte van een cliënt, de hulp/zorgvraag van een zorginstelling en koppelen dit aan de juiste zorgspecialist op basis van passie, wensen
en het specialisme in hun werk. (Kundig) Wij trainen en coachen medewerkers van instellingen, zodat ze zonder de inzet van Careflex verder kunnen met het
leveren van de complexe zorg aan de cliënten. (Kundig)
Wij zetten onze medewerkers centraal, zodat zij de cliënt centraal kunnen zetten. Als wij onze Careflexers goed faciliteren, kunnen zij de best mogelijke zorg aan
de cliënt geven. We proberen onze Careflexers constant te inspireren en te motiveren om het beste uit zichzelf te halen, om hun werk vol trots en met plezier uit
te voeren, elke dag weer. We geven ze daarin vertrouwen, zorg en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. (Authentiek)
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ONZE

KERNACTIVITEITEN

Wij leveren specialistische zorg op het gebied van Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, jeugdzorg en ouderenzorg. Onze zorgprofessionals zijn
flexibel inzetbaar wanneer complexe situaties bij instellingen aan de orde zijn. We zetten ze in op die plekken waar ze de meeste toegevoegde waarde kunnen
leveren, gebaseerd op de zorgvraag die er ligt en op basis van de kennis en passie van de specialist. Samen 100%. We leveren zorgprofessionals die in staat zijn
perspectief te zien in de moeilijkste omstandigheden en op basis van hun kennis en ervaring, kwaliteit weten toe te voegen aan het leven van de cliënt.
Wij bieden op maat gemaakte opleidingen aan zorginstellingen aan, zodat zij met eigen teams nog beter zelf in staat zijn om complexe zorg te leveren aan
cliënten.
Wij blijven onze eigen specialisten continu uitdagen, opleiden en bijscholen, zodat zij expert blijven in de complexe zorg. Daarnaast blijven we ze binden,
inspireren en motiveren met events en door aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibel werken.

DOELGROEPEN
1.
Cliënten en hun omgeving
2.
Zorginstellingen
3.
Actieve werkzoekenden in de zorg
4.
Passief werkzoekenden in de zorg
5.
Careflex medewerkers (onze ambassadeurs)
De doelgroepen zijn te verdelen in doelgroepen voor de afdeling Zorgprofessionals, afdeling Uitdagende zorg en de afdeling Opleiden. Hierbij volgt eind 2019
nog de afdeling Ouderenzorg. Doelgroepen zullen regelmatig overlappen.
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BOODSCHAP
Onze mensen maken wie wij zijn. Careflexers zijn gastvrij, kundig en authentiek en worden flexibel ingezet als complexe zorg noodzakelijk is. Door samen te
werken maken wij de wereld van de kwetsbare mens een beetje beter, makkelijker en leuker. Samen 100%. Dat is waar wij voor staan. Met onze open en gastvrije
houding creëren we de beste voorwaarden voor professionele zorg en goede resultaten. Onze Careflexers zijn in staat om zelfs in de moeilijkste situaties te
blijven kijken naar wat wél goed gaat en welk perspectief er is. Alle Careflexers zijn gediplomeerd en kunnen het handelen onderbouwen en verantwoorden. Om
te blijven ontwikkelen (je bent immers nooit uitgeleerd) investeren we doorlopend in onze Careflexers d.m.v. opleiding, training en inspiratiesessies. Instellingen
én cliënten hebben dus altijd de zekerheid van de kundigheid van Careflex. Als externe partner zijn wij te gast bij instellingen en cliënten. Ons werk vraagt ons
om betrouwbaar en oprecht te zijn. We zorgen ervoor dat we snel schakelen, goed luisteren en kijken, ertoe doen, er staan. We begeleiden niet alleen cliënten,
maar ook de instellingen zelf. Met op maat gemaakte opleidingen trainen we de zorgmedewerkers van de instellingen, waardoor inzet van Careflexers uiteindelijk
niet meer nodig is en ze op eigen voet verder kunnen.

KLANTEN
Onze klantenportefeuille bestaat uit ruim 150 opdrachtgevers met
zo’n 600 lopende projecten. Een kleine greep hieruit: Amarant,
Tragel, Twentse Zorgcentra, Visio, De Zijlen, Juvent, Pergamijn, De
Seizoenen, Siloah, Prokino Zorg, Ontmoeting, ASVZ.
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THEMA 1: WERVEN EN VERWELKOMEN
1.1 W E R V E N

EN SELECTEREN

Wij weten dat als wij goed voor onze mensen zorgen, zij het best voor hun cliënt kunnen zorgen. De medewerker staat hier dus centraal, zodat we samen het
uiteindelijke doel kunnen realiseren, namelijk het leven van de cliënt elke dag een beetje leuker en beter maken. Werving gebeurt bij Careflex op verschillende
manieren. Via vacaturesites, via onze eigen onlinekanalen (website, social media), folders die wij (op aanvraag) verstrekken, via ons eigen netwerk en mond tot
mond.
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Sollicitanten die wij nog niet kennen en op een vacature solliciteren, lezen in de vacature meteen heel concreet wat wij in een medewerker zoeken. Natuurlijk
vragen we naar de benodigde “papieren” om dit werk te mogen doen. Daarnaast stellen we een aantal soft skills voor die essentieel zijn voor onze mensen om
het werk goed te kunnen doen. Het wensenlijstje voor nieuwe medewerkers is als volgt:
∙
Een relevante afgeronde opleiding binnen de zorg (MBO, HBO of WO)
∙
Een flexibele en betrokken instelling
∙
Een objectieve en professionele werkmentaliteit
∙
Goede communicatieve en sociale vaardigheden
∙
Verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen
∙
Een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) of de mogelijkheid om deze aan te vragen
∙
Passie voor werken met cliënten binnen de Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg en/of de Jeugdzorg (eerdere werkervaring binnen één of
meer van deze werkvelden is een pré)
∙
De bereidheid om te werken op onregelmatige tijden, waaronder dag- en nachtdiensten, weekenden, feestdagen en schoolvakanties
∙
De bereidheid om te reizen (het hebben van een rijbewijs en eigen vervoer is een pré)
∙
De ambitie om zorg te verlenen conform de missie en visie van de Careflex Zorg Groep.
Een andere manier van werving is via via. Wij zien elke medewerker als ambassadeur van Careflex. Aangezien wij allemaal de mindset hebben dat we de beste
zorg voor cliënten willen faciliteren, houden we automatisch ook onze voelsprieten uit en signaleren we graag personen die deze ambitie ook lijken te hebben.
Op menig verjaardagsfeestje, vriendenuitje, bij de sportclub, via social media berichten die gedeeld worden, etc. ontstaat er interactie tussen Careflexers en
andere personen die horen over het werk en interesse hebben om dit ook te doen. Of Careflexers die iemand horen praten over de wens voor een andere baan
in de zorg. In gesprekken die hierop volgen kunnen Careflexers als geen ander overbrengen hoe de organisatiecultuur is. Zij ZIJN immers onderdeel van deze
cultuur en dragen deze van nature uit. Careflexers stellen mensen waarvan zij denken dat ze passen binnen de organisatie graag voor en daaruit volgt altijd een
gesprek om te kijken of de match er inderdaad is. Afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld het “Bring your friend” event georganiseerd. Medewerkers werden
uitgenodigd om bekenden mee te nemen naar kantoor die wellicht passen bij Careflex.

6

Ten slotte zien we regelmatig nieuwe collega binnen komen die eerst bij een instelling werkte. Het is nadrukkelijk niet ons doel om mensen bij onze klanten weg
te trekken. Echter zien zij op de werkvloer hoe Careflexers werken en het komt regelmatig voor dat ze aangeven hier ook bij te willen horen. De manier van
werken, de flexibiliteit, de coaching door management, de zichtbare bereikbaarheid van Careflex voor haar medewerkers en de rol die een Careflexer t.o.v. een
vaste medewerker van een instelling kan innemen, spreekt velen aan. Het “buiten de lijntjes kleuren” daar waar dit nodig is om zo het beste voor de cliënt boven
te kunnen halen, dat wil men ook kunnen bieden.

EERSTE

CONTACT

Nadat iemand heeft gereageerd op een vacature, wordt deze kandidaat altijd persoonlijk nagebeld. In dit gesprek beoordelen onze recruiters of de kandidaat
geschikt lijkt voor de functie. Als dit het geval is, wordt de kandidaat direct uitgenodigd om op gesprek te komen.
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SOLLICITATIEBIJEENKOMST
Sollicitaties doen wij bij voorkeur in een sollicitatiebijeenkomst op kantoor. Tijdens deze bijeenkomst van ongeveer 2,5 uur zetten we meerdere sollicitanten bij
elkaar en dompelen we ze als het ware meteen onder in het warme bad van Careflex. De bijeenkomst is erg laagdrempelig en geeft meteen een welkom
gevoel. Sollicitanten ervaren de dag altijd als heel positief en prettig.
De sollicitatiebijeenkomst biedt ons een mooi observatiemoment. We zien zo direct hoe men binnen een groep functioneert. Mensen vertonen in een groep
ander gedrag dan in een 1 op 1 gesprek. De bijeenkomst bestaat altijd uit een aantal elementen:
1. Groepsgesprekken aan de hand van de volgende stellingen:
∙
Er is altijd een reden voor gedrag (visie, de cliënt als mens, gedrag achter het gedrag)
∙
Ieder mens doet altijd dat wat werkt (kernwaarden vanuit de medewerker, hoe match je die met die van je team en die van de cliënt)
∙
Ongemotiveerde mensen bestaan niet (visie, cliënt als mens, gedrag achter het gedrag)
∙
Alles wat ik tijdens mijn dienst of werk doe, heeft altijd een doel (methodiek, welke methodiek is leidend: jouw methodiek of die van instelling en wat
is functioneel)
∙
Ik ben mij altijd bewust van mijn emotie (zelfreflectie)
∙
In ieder gedrag, hoe negatief, grensoverschrijdend of destructief dan ook, zit iets positiefs (visie, omdenken, gedrag achter gedrag)
∙
Iedere escalatie is het gevolg van niet passende begeleiding (kennis, vaardigheden, interactie met cliënten)
∙
Als ik een afspraak maak, kom ik deze altijd na (betrouwbaarheid)
∙
Ik kom op de voorziening; de piepers doen het niet, personeel onderbezet, ruiten gesneuveld, cliënten in de weerstand, geen boodschappen, geen
toiletpapier, ouders staan voor de deur… Wat gebeurt er met mij? Hoe ziet dat eruit? (casuïstiek)
2. 10 minutengesprek 1 op 1 met een clustermanager
Gedurende de bijeenkomst halen we steeds een sollicitant uit de groep voor een persoonlijk gesprek. Hierbij zetten we in principe de sollicitant bij een andere
clustermanager aan tafel dan waar hij/zij uiteindelijk onder zal vallen. Dit bevordert de objectieve beoordeling. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op de kennis
en kunde van de sollicitant en vertelt de clustermanager ook over de werkwijze van Careflexers.
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3. De cursus fysieke weerbaarheid
Elke sollicitant krijgt een praktische cursus fysieke weerbaarheid. Ze gaan echt letterlijk met elkaar de
vloer op en er worden situaties uit de praktijk nagebootst om te oefenen hoe je hiermee om dient te gaan.
Heel belangrijk in ons werk! Het leuke van deze cursus op dit moment in de sollicitatieprocedure is dat
elke deelnemer hier ook een certificaat voor krijgt. Ze gaan dus eigenlijk altijd met een diploma naar huis,
ongeacht de uitkomst van de sollicitatie.
4. De plenaire afsluiting
We zien tijdens deze afsluiting bijna altijd direct connecties ontstaan tussen de sollicitanten. Dat is leuk
en bevordert direct het “samen” gevoel.
Op het moment dat een sollicitatie binnen komt en er geen bijeenkomst gepland staat, gaan we 1 op 1 in gesprek. We willen de sollicitant nooit laten wachten.
Snel handelen bevordert de betrokkenheid van de sollicitant bij Careflex en is daarnaast in de huidige krappe arbeidsmarkt binnen de zorg ook noodzakelijk om
de goede mensen binnen te halen en te houden.
Alle kandidaten worden na afloop van de sollicitatiebijeenkomst, dezelfde dag nog gebeld en verteld of ze door zijn naar de volgende ronde of niet. In geval van
niet doorgaan, krijgen ze altijd feedback. We zien dat een afwijzing in de meeste gevallen toch positief is. De kandidaat is het er eigenlijk bijna altijd ook mee
eens. Wij geloven dat dit komt, doordat ze gedurende de dag een goed beeld van ons en van het werk hebben kunnen vormen en we ze meteen uitdagen om
ook zelf eerlijk te bedenken of ze hierin passen. Vaak is ons oordeel daarin overeenkomstig met dat van de kandidaat zelf. Dit zorgt voor een positieve afsluiting.
Het komt dan ook zeker voor dat een volgende sollicitant binnen komt op aanraden van een afgewezen kandidaat. De houding tegenover Careflex is veelal
positief en zo worden onze sollicitanten vaak ook weer onze ambassadeurs. Ook al komen ze zelf niet altijd bij ons in dienst.
Sollicitanten die wel doorgaan, krijgen een tweede gesprek met hun toekomstige clustermanager. In deze ronde valt minder dan 10% van de kandidaten alsnog
af. In principe eindigt dit gesprek met arbeidsvoorwaarden en het tekenen van het contract. De doorlooptijd van een sollicitatie is bij ons dus heel kort. We willen
zo snel mogelijk aan de slag met onze nieuwe mensen.
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1.2 V E R W E L K O M E N
Als een kandidaat is aangenomen, nemen we hem (dit kan ook haar zijn) meteen verder aan de hand en zorgen we ervoor dat hij zich meteen thuis voelt. We
doen natuurlijk een rondje door kantoor en bij de afdeling IT krijgt hij direct uitleg van de systemen. Kandidaten krijgen ons Visieboek en het Sociaal Contract
mee en als extra cadeautje een Careflex survivaltas met daarin allerlei leuke en handige goodies.

Visieboek, sociaal contract en de survivaltas
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COACH
Tenslotte wordt de nieuwe medewerker gekoppeld aan een coach.
Als de coach op dat moment niet op kantoor is om persoonlijk kennis
te maken, wordt er binnen een paar dagen contact opgenomen om
de medewerker te verwelkomen en de Careflex deken om te slaan. De
coach is het vaste, vertrouwde aanspreekpunt voor de medewerker
en helpt bij alle lopende zaken.
Voorafgaand en na afloop van de eerste dienst worden ze gebeld
door de coach. Om ze succes te wensen en om na afloop te horen
hoe het is gegaan. Aangezien wij onze zorgbegeleiders niet dagelijks
zien is het persoonlijke contact heel belangrijk. Zeker in het begin.
Coaches maken voor hun begeleiding gebruik van een checklist met
daarop allerlei onderwerpen die ze met hun (nieuwe) medewerkers
willen doorlopen.
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INTRODUCTIECURSUS

EN TRAININGEN
De nieuwe medewerker volgt binnen een maand na in dienst komen de
Introductiecursus, waarin ze nog verder worden ondergedompeld in de wereld van
Careflex. De nabijheid en saamhorigheid worden tijdens deze dag versterkt. Naast de
nodige training is hier veel ruimte voor gezelligheid. We sluiten de dag altijd af met een
gezamenlijk etentje.
Ook volgen ze een verplichte medicatietraining en
Take Care training. We zorgen er dus voor dat ze
volledig klaargestoomd worden en beslagen ten ijs
komen als ze voor het eerst diensten gaan draaien.
Kantoormedewerkers die nieuw in dienst komen,
hebben een iets andere procedure. Zij hoeven niet
alle genoemde trainingen te volgen en solliciteren
niet in een groep, maar individueel. Het warme
welkom en de Careflex deken zijn hier natuurlijk
ook gewaarborgd en zij nemen ook deel aan de
introductiecursus.

Visieboek: https://issuu.com/careflexzorggroep/docs/cfzg_visie
Opleidingsgids 2019: https://issuu.com/careflexzorggroep/docs/opleidingsgids_2019
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THEMA 2: INSPIREREN
RUIMTE

EN VERTROUWEN

Zorgmedewerkers kiezen in de basis voor dit werk vanuit hun hart. Het is geen geheim dat de zorg niet de branche is met de hoogste salarissen, dus om hierin
te werken moet je wel geïnspireerd zijn en blijven door het werk en het doel ervan. Om te beginnen inspireren wij onze medewerkers vooral door ze de ruimte te
geven om zichzelf te zijn en ze het vertrouwen te geven dat dit ook echt kan. Vertrouwen geven resulteert in groei. En groei van onze medewerkers betekent bij
Careflex ook groei van de cliënten. Als medewerkers dat zien, geeft dat zoveel voldoening en inspireert het ze om de volgende keer weer dat beetje extra te
geven. Onze mensen krijgen de ruimte en het vertrouwen om buiten de lijntjes te acteren als het nodig is. Ze weten dat er altijd een coach/zorgmanager achter
ze staat. Ze weten dat ze altijd mogen handelen in het belang van de cliënt, ook als dit niet geheel volgens protocol is. Dit onderscheidt Careflex heel erg van
bijvoorbeeld een uitzendorganisatie. De coaches spelen hier dus ook een belangrijke rol en geven veel inspiratie. Hun voorbeeldgedrag en betrokkenheid creëren
bij de medewerker vertrouwen en loyaliteit.

TRAINING

EN OPLEIDING

De trainingen die wij ontwikkeld hebben, zijn allemaal gebaseerd op het versterken van onze kernwaarden. Nieuwe medewerkers krijgen de al eerdergenoemde
introductie training en Take Care waarin alle aandacht uitgaat naar onze kernwaarden gastvrij, kundig en authentiek. Met deze trainingen versterken we deze
waarden bij de medewerkers.
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Ook onze overige opleiding zorgen ervoor dat Careflexers constant blijven ontwikkelen in hun kennis en kunde. Sommige opleidingen zijn verplicht, maar velen
niet. Iedere medewerker kan zich aanmelden voor opleidingen. Ze mogen deze gratis volgen. Dit inspireert enorm en is een meerwaarde in het dagelijkse werk.
Onze opleidingen zijn heel praktijkgericht. Realistische situaties worden nagebootst en de eerdergenoemde “buiten de lijntjes” momenten worden ook hier
voorgeschoteld. Zo zorgen we ervoor dat medewerkers altijd scherp zijn in hun handelen en weten wat kan en mag ten gunste van de cliënt.

SUCCESVERHALEN
Het delen van succesverhalen is een hele belangrijke inspiratiebron voor ons allemaal. Via
ons eigen communicatiekanaal Capp delen we deze succesverhalen, maar ook extern delen
we steeds meer. Via social media bijvoorbeeld. Zo werd laatst het verhaal gedeeld van een
collega die ervoor had gezorgd dat een cliënt een aangepaste fiets kreeg. Deze fiets moest
van huis naar instelling vervoerd worden, maar de instelling en ook de familie hadden
hiervoor geen vervoersfaciliteit. Onze collega heeft de Careflexbus gehaald en de fiets naar
de cliënt gebracht. Kleine moeite, maar een enorm groot gebaar en met veel impact voor de
cliënt. Dit soort verhalen inspireren andere collega’s enorm om te handelen en net dat
stapje extra te doen. Niet omdat je ervoor wordt betaald, maar omdat je dit zelf graag wil.

Een ander voorbeeld is onze collega Henny, een rasechte muzikant. Wanneer ergens een cliënt heel graag muziek wil maken, kijken we of Henny daarheen kan
om dit samen met de cliënt te doen. Henny wordt hier zo blij van en inspireert daarmee cliënten én collega’s. Ze krijgt de ruimte om te doen wat ze zo leuk vindt
en maakt daarmee het leven van een cliënt ook weer een stukje leuker. Inspirerend of niet?
De succesverhalen van collega’s maken elke Careflexer trots. We hebben allemaal steeds weer het blije gevoel als ergens een succesje, hoe klein ook, is behaald.

VISIEBOEK
Het visieboek is een enorme bron van inspiratie en versterkt de visie en missie van Careflex bij onze medewerkers. Elke medewerker zou zichzelf hierin moeten
kunnen herkennen en we durven ook wel te beweren dat dit het geval is. Het boek is ontstaan uit allerlei visies van zowel collega’s als partners en klanten. Dit
is wat Careflex is, waar we voor staan. Als je het leest wil je hierbij horen. Het draagt 100% onze kernwaarden gastvrijheid, kundigheid en authenticiteit uit.
Bekijk hier de onlineversie van het Visieboek: https://issuu.com/careflexzorggroep/docs/cfzg_visie
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INSPIREREN

OP KERNWAARDEN

We willen onze medewerkers blijven inspireren en ontwikkelen op het gebied van onze kernwaarden. Dit doen we bijvoorbeeld door de kernwaarden in te zetten
als thema van een evenement. Zo hebben we afgelopen september een event voor onze 3.6 collega’s, die langer dan 36 maanden (3.6) in dienst zijn, ingestoken
op het thema “Gastvrijheid”. We zijn naar een kookstudio gegaan waar de 3.6ers eerst een inspiratiesessie hebben gehad van Milo Berlijn. Milo is deskundige
op het gebied van gastvrijheid in de horeca en trekt dit in zijn sessies door naar andere branches. Wij geloven ook dat gastvrijheid branche overstijgend is en
dit bleek ook hier. Met deze sessie werden de medewerkers aan het denken gezet over hun dagelijks handelen, hun manier van gastvrijheid toepassen. Een
lachwekkende presentatie en daarmee een mooie combinatie van fun en inspiratie voor de medewerkers.
Na de sessie was het de beurt aan de 3.6’ers om zich van hun meest gastvrije kant te laten zien. Ze moesten voor elkaar gaan koken en zorgen. Dus niet alleen
in de keuken een heerlijk gerecht bereiden, maar ook de tafels dekken, de gasten (hun collega’s dus) bedienen en dit alles op de meest gastvrije manier.
Inspirerend over en weer. Het was een groot succes.

15

THEMA 3: SPREKEN
SPEAKAP
Omdat onze medewerkers veelal niet dagelijks bij elkaar zijn, hebben we Capp als voornaamste communicatiemiddel intern. Capp is een soort social
mediakanaal, maar dan intern. Via Capp wordt ook managementinformatie gedeeld.
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FACE

TO FACE

Daarnaast blijft het face-to-face contact heel belangrijk. Het 1 op 1 contact tussen
medewerker en clustermanager/zorgmanager blijft een heel belangrijk en goed werkend
kanaal om (management)informatie met medewerkers te delen.
Er worden brainstormsessies georganiseerd met het management. Tijdens deze
brainstorms worden plannen voorgelegd en krijgen medewerkers de kans om hierop te
reageren.

EVENEMENTEN
We organiseren interne evenementen waar informatie gedeeld wordt. Bijvoorbeeld het
al eerdergenoemde 3.6 event, speciaal voor collega’s die langer dan 3 jaar (36 maanden)
in dienst zijn. Zij krijgen op dit soort events de voortgang vanuit management te horen.
Verder is er 1x per jaar een teamdag en wordt de winter barbecue georganiseerd.
Beide events worden, naast teambuilding en informeel onder elkaar zijn,
gebruikt als moment om managementinformatie met medewerkers te delen.
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TRANSPARANTIE
We streven naar een transparante structuur, maar met het groeien van de organisatie wordt het ook lastiger om altijd over alles direct transparant naar iedereen
te blijven. Transparantie kan ook onrust veroorzaken en daarom zijn we er constant mee bezig om dit te kaderen. Soms is even wachten voor je iets publiek
maakt de betere keuze, op andere momenten kan wachten juist weer onrust geven. Een gevoelig en belangrijk proces dus, wat op dit moment volop in
ontwikkeling is.

THEMA 4: LUISTEREN
OPEN

DEURENBELEID EN

24/7

BEREIKBAAR

We voeren een “open deuren” beleid bij Careflex. De deur tot aan directie staat altijd open. En alle lagen van de organisatie zijn voor iedereen benaderbaar.
Bereikbaarheid is topprioriteit bij ons. We zijn letterlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor collega’s. In eerste instantie de coach en als deze niet
opneemt hebben we de bereikbaarheidsdienst op kantoor. Ons werk gaan 24/7 door, dus moeten we ook 24/7 terug kunnen vallen op elkaar, zonder drempels.

SPEAKAP
Voor het luisteren, vragen stellen en openlijk informatie delen wordt Capp ingezet. Met Capp houden we de afstand tussen medewerkers onderling en met
management heel klein.

ONDERNEMINGSRAAD
Sinds november 2019 hebben we een Ondernemingsraad. Deze OR bestaat uit 9
democratisch gekozen medewerkers en zal vanaf nu “de stem” van de medewerkers
vormen. De OR is een mooi en concreet voorbeeld van het structureel betrekken van
medewerkers bij besluitvorming.
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BRAINSTROMSESSIES
Een ander voorbeeld zijn ook bij dit thema Luisteren, de brainstormsessies die dit jaar zijn geweest en waar iedere Careflexer zich voor aan kon melden. De
brainstormsessies waren onderdeel van het proces rondom het nieuw te vormen sociale contract. Op basis van de uitkomsten van de brainstorms zijn concrete
onderdelen toegevoegd aan het sociale contract.
Er was bijvoorbeeld behoefte aan vaste salarissen voor het kantoorpersoneel en dit verzoek is gehonoreerd nadat het bij de brainstorm is ingebracht door
collega’s. Nog een voorbeeld van ingebrachte ideeën die omgezet zijn in concrete verandering is de wens om onze scholing, als backbone van Careflex, verder
te professionaliseren. Medewerkers gaven daarbij als voorbeeld aan dat we een praktijkprogramma zouden kunnen ontwikkelen voor de mensen met een
hardheidsclausule om hun SKJ-registratie te behalen. Dit programma is ontwikkeld, geaccrediteerd en gaat in januari 2020 van start.

RUIMTE

VOOR IDEEËN EN SUGGESTIES

Iedereen heeft de ruimte om zijn/haar mening te geven. Dit kan om de kleinste zaken gaan. Zo gaf het secretariaat op kantoor laatst aan dat ze zichtbaarder
wilden zijn, meer gastvrij wilden overkomen. Resultaat? De raamfolie werd dezelfde dag nog van hun kamerraam verwijderd en daar zaten ze! Een klein gebaar,
een groot resultaat. Iedereen die binnen kwam viel het op en was blij meteen oogcontact met de meiden van het secretariaat te hebben.
Ook als een afdeling zelf niet uit een besluit komt, gaan we bij medewerkers te rade en worden suggesties gevraagd. Zo werd op deze manier laatst een oproep
gedaan om mee te denken over een passende naam voor onze nieuwe plantool, het programma waarin alle diensten van medewerkers worden gepland. Door
deze vraag bij medewerkers neer te leggen, wordt de tool ook meteen meer “van hun”. Dat is weer fijn, omdat zij er straks dagelijks mee moeten werken. Aan
suggesties overigens geen gebrek. Ruim 85 voorstellen zijn binnengekomen. Nu nog een keuze maken…

VEILIGE

WERKOMGEVING EN VERTROUWEN

Vertrouwen, nabijheid en openheid staan heel hoog in het vaandel van Careflex. Alles is bespreekbaar en dat zien we ook terug. Conflicten worden niet uit de
weg gegaan. Het zit in de aard van onze medewerkers om zaken te benoemen, maar ook om de discussie te voeren en daarvoor open te staan. We willen dat
elke Careflexer de veiligheid voelt om zijn mening/idee/frustratie/etc. te uiten.
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VERTROUWENSPERSOON
Voor die zaken die gevoelig liggen of ongewenst zijn hebben we binnen Careflex een vertrouwenspersoon waar iedereen bij terecht kan met zaken waarvoor ze
niet bij hun direct leidinggevende of coach terecht kunnen.
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THEMA 5: BEDANKEN
Bedanken doen we bij Careflex aan de lopende band. We beginnen met bedanken aan het einde van de introductiecursus door de nieuwe collega’s te
bedanken dat ze bij ons komen werken. Daar zijn wij trots op. We bedanken medewerkers ook voor de kennis die zij meenemen naar Careflex. Daarmee
wordt Careflex weer beter.

PERSOONLIJK
We bedanken medewerkers die extra inzet hebben getoond door de echtgenoot thuis achter te laten en ad-hoc een dienst in te vullen, bijvoorbeeld met een
lekkere fles wijn of een etentje met de partner. Of bijvoorbeeld communicatiemedewerker Lisa die zich buitengewoon ingezet heeft om de teamdag afgelopen
jaar in de Efteling te organiseren. Zij kreeg van de directie persoonlijk een diner bon opgestuurd om te bedanken voor haar harde werken. We bedanken heel
klein en persoonlijk door kaartjes te sturen om te bedanken voor de inzet.
Veel bedankjes zijn persoonlijk van clustermanager of zorgmanager naar medewerker. Heel persoonlijk. De ene keer klein met een kaartje, de andere keer wat
groter. Het hoeft niet altijd een cadeau te zijn. Een belletje om persoonlijk te bedanken voor inzet wordt heel bewust gedaan en enorm gewaardeerd. Hiermee
creëert de manager een enorme band met de medewerker. Dit draagt bij aan het gevoel van waardering, gastvrijheid van de medewerker.

3.6
Bedanken doen we het hele jaar door naar elke medewerker die 3 jaar (36 maanden) in dienst is. Bij het behalen van deze mijlpaal treedt deze medewerker toe
tot de groep 3.6’ers. Hij/ zij ontvangt een gouden keycord en mag vanaf dan deelnemen aan de speciale 3.6 events. Tijdens deze events bedanken wij onze
trouwe medewerkers voor hun inzet en loyaliteit naar Careflex. Binnen de zorg is zo’n lang dienstverband best bijzonder en dat realiseren wij ons ter degen. De
events zijn inmiddels gebaseerd op onze kernwaarden. Op deze manier geven we ze ook nog wat extra kennis en inspiratie mee en versterken we hun
ambassadeurschap.

TEAMUITJES
Kernteams die een project afsluiten worden bedankt voor hun inzet met een teamuitje, meestal een
activiteit met een etentje. In de herfst organiseren we voor de herfstborrel. We gaan gezellig borrelen en
bowlen met collega’s.
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OPKIKKER

BEDANKJE

Ook sturen we alle medewerkers in de herfst een “opkikkertje”. Een klein presentje om ze te bedanken voor hun inzet en ze even wat extra power te geven. Vorig
jaar kreeg iedereen een opblaasbare kikker en dit jaar ontvangen ze een Boomf in de brievenbus. Een grappig doosje wat uit de verpakking springt en waar
confetti uit schiet als je hem open maakt. Het is klein, maar tovert een lach op ieders gezicht en maakt dat men zich even gezien en gewaardeerd wordt.

KERSTPAKKET

EN WINTERBARBECUE

Alle medewerkers krijgen een kerstpakket van de directie en een persoonlijke kerstkaart van de manager. Een kerstpakket is zeker in de zorg niet meer zo
vanzelfsprekend, maar vinden wij nog steeds belangrijk én heel leuk om te geven.
Naast het kerstpakket organiseren we jaarlijks de al eerdergenoemde Winterbarbecue op kantoor. Hier kunnen collega’s meteen hun kerstpakket ophalen. Dit
event is voor medewerkers, maar óók voor hun gezinnen. We willen op deze manier ook de achterban van de medewerkers bedanken. Immers van hen wordt
best wat gevraagd qua flexibiliteit in het gezin. Werken in de zorg is niet van 9 tot 5 en heeft impact op het privéleven. Een stabiele basis in je gezin is van grote
waarde.
Waarom besteden we zoveel aandacht aan bedanken van onze mensen? We
vinden het belangrijk dat een medewerker blij is, goed in zijn vel zit en zich
gewaardeerd voelt. Werken in de zorg is topsport en voor topsporters moet
je goed zorgen. Alleen dan blijven ze in optimale conditie. Bedanken hoort
daarbij. Blije medewerkers bieden betere zorg en daar wordt de cliënt dan
dus ook weer beter van.
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UIT

DIENST GAAN

Ook medewerkers die uit dienst gaan worden bedankt voor hun inzet. Er vindt een afrondend gesprek plaats en ons doel is dat iedereen met een tevreden,
positief gevoel Careflex verlaat. Immers ook zij zijn nog steeds onze ambassadeurs. En wie weet kom je elkaar in de toekomst weer tegen! Op kantoor organiseren
we voor een vertrekkende medewerker vaak een afscheidsborreltje met bijpassend cadeautje. Een mooie bos bloemen of een persoonlijk cadeau van de collega’s
ontbreekt hierbij niet.
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THEMA 6: ONTWIKKELEN
COACHING

EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Er gaat veel aandacht uit naar coaching en persoonlijke ontwikkeling. In de vorm van coaching gesprekken en doelen die gesteld worden. De coaches proberen
medewerkers in gesprekken echt te motiveren en stimuleren om te willen ontwikkelen. Als een medewerker aangeeft op bepaald gebied te willen ontwikkelen,
wordt uiteraard wel gekeken of de verwachting er is dat dit succesvol gaat zijn bij deze persoon en of het bijdraagt aan Careflex (iemand die wil ontwikkelen op
potten bakken, moet dat vooral doen, maar dan wel in eigen tijd en voor eigen kosten). Als bijvoorbeeld iemand verder wil ontwikkelen op managementgebied,
als trainer/coach of binnen een specialisme qua zorg en we zien ook echt potentie en mogelijkheid bij deze persoon om door deze ontwikkeling verder te groeien
in het werk, dan is hier veel ruimte voor en stimuleren we dit graag. De actie en het initiatief om verder uit te zoeken welke opleiding hij dan wil volgen, ligt bij
de medewerker zelf. We dagen ze uit om met een plan te komen en gaan vervolgens samen kijken of dit plan haalbaar is en zo ja, een plan maken om dit uit te
rollen. In principe wordt dit samen met de coach gedaan.
We kijken dus heel erg naar de persoonlijke wensen, kundigheid en groeiperspectief. Zo zijn alle Zorgmanagersfuncties ingevuld door collega’s die zijn
doorgegroeid vanuit hun vorige functie van begeleider of planner. Ook ontwikkelden verschillende collega’s zich al van begeleider tot trainer en hebben een
aantal van hen inmiddels zelf een nieuwe training ontwikkeld voor onze tak Opleiden.

CAREFLEX ACADEMY
Medewerkers die willen ontwikkelen binnen ons zorgwerkveld, kunnen diverse trainingen
en opleidingen volgen die wij zelf aanbieden. De trainingen en opleidingen worden door
onze opleidingstak gefaciliteerd onder de naam Careflex Academy en inmiddels hebben
we een indrukwekkende lijst met opleidingen en trainingen.
Iedere medewerker mag zich voor opleidingen naar keuze aanmelden en het gave is, het
kost ze geen geld, alleen tijd. Meestal krijgen ze zelfs reiskosten vergoed. Sommige
opleidingen zijn verplicht om de kwaliteit van Careflexers te waarborgen en deze worden
dan helemaal vergoed (ze mogen dan de uren die ze hieraan besteden als werkuren
schrijven).
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We willen de drempel qua ontwikkeling dus echt zo laag mogelijk houden en medewerkers stimuleren om te blijven groeien. Hier geldt wel, de inzet moet
uiteindelijk van de medewerker zelf komen. Wij faciliteren en het is aan de medewerker om hier gebruik van te maken. De visie is dat iedereen MAG ontwikkelen.
Als er vanuit meerdere hoeken behoefte is aan extra kennis op een onderwerp waar we nog geen opleiding voor hebben, dan kijken we of we hier een opleiding
voor kunnen ontwikkelen. Dit doen we in samenwerking met specialisten van buitenaf, maar daar waar mogelijk ontwikkelen we deze opleiding met collega’s
die op dit onderwerp al voldoende ervaring hebben en daarom in staat zijn deze kennis door te geven aan anderen. Dit is echt heel leuk en geeft medewerkers
een extra boost en trots gevoel.
Door onze Zorgprofessionals tak is dit jaar een Leer- en Werktraject voor jeugd- en gezinsprofessionals ontwikkeld. Hiermee bieden we mensen die in de
zorgbranche aan de slag willen de kans om via dit traject de benodigde kennis en ervaring op te doen. Daarmee vergroten we de aanwas van zorgmedewerkers
in de branche. Iets wat vandaag de dag natuurlijk zeer welkom is.
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THEMA 7: ZORGEN
Voorop staat zorgen voor de cliënt, maar om dit goed te kunnen doen, moeten wij als bedrijf zorgen voor onze medewerkers. En dat doen we dus ook.
De medewerker staat bij ons centraal. We bieden ze de benodigde zorg, zodat zij hun werk goed uit kunnen voeren. Zorg geven we in de eerste plaats
door nabijheid en betrokkenheid te bieden. We weten wat er bij de medewerkers speelt, zowel zakelijk als privé. We zien erop toe (de coach met name)
dat deze balans goed blijft.

FLEXIBELE

UREN EN BALANS

De flexibiliteit in uren is een van onze unieke regelingen voor medewerkers. We stimuleren ze om gebruik te maken van deze flexibiliteit. Iedereen kiest zelf
hoeveel uren ze willen werken, hoeveel en welke diensten ze willen draaien, wanneer ze vrij zijn. Het is van groot belang om elke medewerker hierbij als individu
te beoordelen. De één wordt gelukkig van 240 uur werken per maand, terwijl dat voor een ander veel te veel is. Een belangrijke taak is hierin weggelegd voor
onze planners en de coaches. Zij zorgen ervoor dat ze de wensen van medewerkers zo goed mogelijk in beeld hebben en houden hier rekening mee. Ze signaleren
het ook als iemand heel veel uren werkt en blijven in gesprek of dit wel lukt en gezond voor ze blijft. Stimuleren om vrije dagen op te nemen hoort daar ook bij
en wordt bij iedereen goed in de gaten gehouden. Maar ook daarin geven we ieder individu wel de vrijheid om dit op zijn/haar manier te doen.

FINANCIËLE

ZORG

Vaak is een reden voor veel uren de financiële situatie. Ook hierin zorgen we voor onze medewerkers en bieden we de ruimte om bijvoorbeeld een voorschot
aan te vragen. Uiteraard wordt hierbij wel in de gaten gehouden dat dit geen structureel probleem wordt. Daar waar dit wel zo lijkt te zijn, blijven we in gesprek
met de medewerker en trachten we ze zo goed mogelijk te helpen in het vinden van een oplossing.

VITALITEIT
Er wordt met name op kantoor veel gedaan aan vitaliteit. Zo is er om de week een stoelmasseuse aanwezig, waar iedereen gebruik van mag maken. Heerlijk
even 15 minuten ontspannen. De gezamenlijke lunch is steeds gezonder aan het worden en er staat dagelijks vers fruit en snoepgroente voor iedereen om te
pakken en ongezonde snacks, zoals het koekje bij de koffie, zijn niet meer standaard aanwezig.
Ten slotte is er elke maandag na werk een personal trainer op kantoor. Iedereen is welkom om aan deze les deel te nemen en hier wordt door velen gebruik van
gemaakt. Bijkomende winst hierin is het onderlinge contact met medewerkers buiten het werk om. Hier hebben we samen een heel ander doel, namelijk het
eind van de les halen!
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Voor 2020 staat een actiever rookbeleid op de agenda. Roken mag dan alleen nog in je pauze,
maar niet meer bij kantoor. Dus wil je roken? Dan moet je een rondje gaan lopen (en ben je dus
in iedere geval even in beweging). Ook komt er in 2020 een ergo specialist op kantoor om ervoor
te zorgen dat iedereen goed achter zijn/haar bureau zit te werken.
Richting onze begeleiders bij de zorginstellingen is het lastiger om een structureel vitaliteitsplan
in te voeren. Zij maken immers gebruik van de faciliteiten van onze klanten en daar hebben we
minder invloed op. We stimuleren hen wel door bijvoorbeeld ook deel te nemen aan sportieve
evenementen waar wij met Careflex aan deelnemen. Bijvoorbeeld de zorgmarathon waar we met
ons eigen team in meelopen. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen.

NABIJHEID

EN AANDACHT

Belangrijke gebeurtenissen worden goed in de gaten gehouden. Ook dit valt weer onder de constante nabijheid die wij medewerkers bieden en de aandacht die
we voor ze hebben. Een belletje of kaartje van de coach op zijn minst, maar ook wanneer een vervelende gebeurtenis alweer even geleden is, wordt regelmatig
na verloop van tijd gepolst hoe het er nu mee is. Deze aandacht staat bij ons echt hoog in het vaandel.

LIEF

EN LEED

We hebben op kantoor de lief en leedpot, waar elke kantoormedewerker geld in stopt en waarvan we cadeautjes betalen voor specifieke momenten waarop
extra zorg en aandacht gewenst is, zowel positief als negatief. Een geboortecadeautje, fruitmand bij ziek zijn, bedankje als iemand weggaat. Ook dat is zorgen.
Aandacht na een operatie, bij langdurig ziek zijn in de vorm van een kaartje of bloemetje is standaard en vinden wij eigenlijk heel normaal. We gaan soms nog
een stuk verder in de zorg en aandacht bij ziekte. Zo hebben we onlangs een medewerker met een drankverslaving begeleid om hiervan af te kicken.

VERZUIM
Ons verzuimpercentage is relatief laag, rond de 3,5% tegenover 6% in de branche. Van die 3,5% is het grootste deel niet werk gerelateerd. Denk aan een operatie,
blessure, lichamelijke ziekte, privéomstandigheden. Het aantal medewerkers dat werk gerelateerd ziek thuis zit is gelukkig heel laag. Door goed voor deze
medewerkers te zorgen en veel nabijheid te bieden, zien we ook dat de meeste zieke medewerkers als ze weer beter zijn gewoon weer terugkeren op de
werkvloer.
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Medewerkers krijgen bij ons echt de kans, tijd en ruimte om beter te worden en weer aan het werk te kunnen. We willen dat ook graag, want we hebben ze
immers niet voor niets ooit aangenomen. We hebben veel vertrouwen in onze mensen en dat willen we ze ook meegeven. Daar waar het kan en gewenst is,
zoeken we samen naar (tijdelijk) aangepast werk, al is het maar om ze een beetje afleiding te geven gedurende de dag. Zou houden we ook het contact en blijft
de drempel om weer aan het werk te gaan zo laag mogelijk.
Een mooi voorbeeld hiervan is één van onze medewerkers Kjel. Hij is al een tijdje in
verzuim, maar is bijna wekelijks op kantoor om allerlei klusjes te doen. Loods
opruimen, spullen sjouwen, computers opschonen, van alles. Hij vindt dit heel fijn
en gezellig. Nu hebben we hem gevraagd om de logistiek rondom onze Wintertour
te coördineren. We gaan met de Wintertour met de Careflex bus langs de
instellingen rijden om daar een presentje voor de cliënten af te leveren. Onze
verzuimmedewerker zorgt er nu voor dat de presentjes, in dit geval een beschilderd
kistje met chocomelk en kerststol, ingeladen worden en op het geplande moment
naar de juiste plek worden gebracht. Dit lukt hem niet alleen, dus hebben we de
vraag bij nog een aantal verzuimmedewerkers neergelegd om te helpen (kistjes
ordenen, vullen met inhoud, inladen en wegbrengen). Wat leuk was het dat binnen
een paar uur na deze vraag, het eerste belletje van een zieke medewerkster al
kwam. Ze wil heel graag helpen. We moeten even kijken wat ze in verband met haar
blessure kan doen, maar zij gaat sowieso mee met het uitdelen. Een mooi voorbeeld
van de betrokkenheid en dit is voor ons ook zorgen voor de medewerkers.

Ter illustratie, de beschilderde kistjes (dienbladen) voor de Wintertour
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THEMA 8: VIEREN
Vieren doen we bij Careflex heel graag en op vele manieren. Wij zien vieren ook als ontwikkeling.

VERJAARDAGEN

EN ANDERE FEESTELIJKHEDEN

We vieren de verjaardagen van medewerkers altijd door een kaartje te sturen en op kantoor hun werkplek te versieren. Het kaartje wordt door alle
kantoormedewerkers persoonlijk ondertekend.

Binnen teams wordt eigenlijk altijd wel een cadeautje voor de jarige geregeld. Daarnaast hebben we de lief en leed pot die dus ook wordt gebruikt om “vier”
presentjes van te kopen. De verjaardag van Sinterklaas vieren we ook. We nodigen de Sint en zijn pieten uit op kantoor en daar zijn medewerkers met hun
kinderen dan natuurlijk van harte welkom. Ook andere bijzondere feestmomenten, zoals huwelijken, geboortes, jubilea, etc. worden gevierd door het sturen van
een kaart en/of het aanbieden van een passend cadeau.
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SUCCESSEN

VIEREN

De clusters, en dan met name de planners hebben elke maand weer als doel om hun dashboard met aantal uren op +30.000 te krijgen. Halen ze dit? Dan vieren
we dat steevast met “bitterballen van de zaak” tijdens de vrijdagmiddagborrel. Teams vieren een succesvol project met bijvoorbeeld taart, een borrel of een
etentje. Trainers vieren het samen als ze een complex traineeproces hebben afgerond en er bijvoorbeeld een nieuwe training op de plank ligt.
We vieren succesvolle trajecten die we afsluiten ook samen met onze klanten. Door bijvoorbeeld een schaal worstenbroodjes mee te nemen naar een instellingen.
We organiseerden een barbecue bij een instelling. We hebben geen vaste regels voor hoe we deze successen vieren. Wat vooral belangrijk is, is dat het altijd
oprecht is. Daar staan wij echt voor.

EINDRAPPORTAGE
Een andere vorm van het vieren van een succesvol project is ook de eindrapportage. Deze schijven we voor de klant om ze te laten zien wat het projectverloop
is geweest. We hebben als doel om het rapport altijd positief te schrijven en te benaderukken wat er allemaal goed gaat. Dit zien we ook als een vorm van vieren
van het succes van dat project. Onze missie is elke dag het leven van de cliënt een beetje beter maken en, hoe klein ook, de behaalde successen vieren we
graag!

SUCCESVERHALEN
Vieren hoeft niet altijd in de vorm van een presentie of activiteit.
We vieren ook door dit uit te spreken en gezamenlijk blij en trots
te zijn op een behaald resultaat. We delen deze verhalen daarom
intern ook graag op Capp en vieren successen zo met alle andere
medewerkers. Steeds meer vieren we deze successen ook extern,
door een succesverhaal te delen via social media bijvoorbeeld.
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Een succesverhaal van een medewerker op Capp

THEMA 9: DELEN
SALARIS
We willen zo transparant mogelijk zijn op het gebied van beloning. We vinden dat onze medewerkers elke dag weer zo goed mogelijk werk moet leveren en daar
staat het afgesproken salaris tegenover. Vanaf 2020 gaan we werken met een salarishuis. De salarissen zijn vanaf dan nog transparanter voor iedereen. We
werken niet met een extra bonusregeling. Belonen van dat goede en harde werken doen we liever met secundaire beloningen. Door feestjes en events te
organiseren die eerder beschreven zijn en diverse bedankjes. Zo geven we ook dit jaar weer iedereen een kerstgeschenk en bieden we ze de heerlijke en gezellige
winterbarbecue aan, waar ze ook hun gezin mee naartoe mogen nemen. Clusters hebben uitjes en we gaan met alle kantoormedewerkers in januari samen
koken en eten. Verder is er de jaarlijkse teamdag voor alle Careflexers. We delen met de medewerker in het succes van Careflex door het aanbieden van al deze
leuke events.

CAREMILES

EN

CAREBENEFITS

We zijn daarnaast bezig met het optuigen van Caremiles en Carebenefits. Caremiles kan een medewerker verdienen door allerlei vormen van inzet. Bijvoorbeeld,
voor elk gewerkt uur ontvang je een Caremile. Jouw gespaarde miles kan je inzetten voor allerlei zaken, zoals een etentje met directie, teamuitje, een traktatie
op de groep, een externe cursus, een werkdag een uurtje later beginnen, noem het maar op. Er wordt een leuk keuzepakket ontwikkeld met een waarde voor elk
“product”. De Carebenefits zijn ook in ontwikkeling en geeft medewerkers allerlei praktische en leuke voordeeltjes en kortingen. Bijvoorbeeld korting op
winterbanden of een Apk-keuring, korting op een sportschoolabonnement, op de ziektekostenverzekering, etc. Beide projecten zijn nu in ontwikkeling en
verwachten we in 2020 uit te rollen.

DELEN

MET ONZE KLANTEN

Richting klanten delen we graag en onze medewerkers zijn hiervoor vrijwel altijd onze inspiratiebron. We zijn ons ervan bewust dat wij ons bestaansrecht
ontlenen aan het feit dat instellingen een zorgprobleem hebben. Inzet van Careflexers kost een instelling geld. We zijn ze dankbaar en trots dat ze ons inschakelen
en geven daarom ook graag weer een beetje van dit succes terug. Bijvoorbeeld door te delen in de mogelijkheden die wij wel hebben en een instelling niet.
Zo was er een instelling die een dagbesteding wilde openen, maar geen financiële middelen had voor een stuk inventaris. De Careflexer die daar aan het werk
was heeft dit bij haar coach aangegeven. Wij hebben toen twee kruiwagens vol met tuingereedschap gekocht en langsgebracht en op deze manier een stukje
van onze verdiensten bij hun weer mét ze gedeeld.
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Ander voorbeeld is de al eerder aangehaalde actie om de fiets van een cliënt naar de instelling te vervoeren met de Careflex bus. Het initiatief hiervoor lag
helemaal bij onze medewerker.
Voor medewerkers is het heel fijn om te weten dat ze ideeën altijd intern voor kunnen leggen. We geloven dat deze drempel voor medewerkers dan ook heel
laag is. Voor hen is het natuurlijk enorm leuk dat zij dergelijke dingen kunnen regelen voor de instelling waar zij dagelijks aan het werk zijn. Dit maakt ze trots
en betrokken bij Careflex. Immers, ook op dit vlak kunnen ze net dat beetje extra geven, ten gunste van de cliënt.

GOEDE

DOELEN

Goede doelen ondersteunen we graag, maar we maken hierin wel een duidelijke keuze. We
geven niet zomaar geld, maar kijken echt of het goede doel ook ligt in het verlengde van onze
missie. Liefst geven we geld aan mensen en partijen waar wij ook ons werk vandaan halen. We
dragen bij aan iets moois wat weer ten gunste komt aan de positieve beleving bij de cliënt.
Een prachtig voorbeeld is onze deelname aan de Mont Ventoux. Hier hebben we het
gefaciliteerd dat begeleiders en cliënten van een instelling samen de berg op zijn gaan fietsen
en bovenaan onthaald werden als ware helden. De cliënten kregen bovenaan allemaal een Tshirt, waar ze vandaag de dag nog steeds super trots mee rond lopen. Deze manier van delen
vinden wij prachtig. Wij maken deelname aan dit event mogelijk en zorgen daarmee voor een
onvergetelijke dag voor de cliënten.

We ondersteunen ook het G-voelbalweekend wat door een van onze klanten georganiseerd wordt,
door de shirtjes te sponsoren. Wederom een moment waarbij de cliënten een prachtige beleving
wordt geboden.
We sponsoren de Zorgmarathon, een hardloopestafette evenement voor bedrijven in de zorg met
daaraan gekoppeld een goed doel wat ook in onze branche zit. Afgelopen jaar was dit Fonds
Gehandicaptensport. Naast dat we geld geven, nemen we ook zelf deel aan dit evenement.
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DELEN

MET LEVERANCIERS

We geven de voorkeur aan leveranciers die dicht bij ons staan. Uiteraard moet de kwaliteit en prijs in verhouding staan en concurrerend zijn met andere
aanbieders, maar als dit het geval is, gunnen we eerder werk aan bekenden. Op die manier dragen we ook een beetje mee aan hun succes. De gunfactor is bij
Careflex heel hoog.

KENNIS

DELEN

Een hele andere vorm van delen is kennis delen. Dit vinden we enorm belangrijk. We
ontwikkelen ons langzamerhand tot kennisinstituut in de zorg. Iets wat we onszelf ook
als doel hebben gesteld. Onze kennis moet in grote mate bijdragen aan het verbeteren
van de zorg in zijn geheel. Om deze reden willen we ook graag blijven groeien. Immers
een groter instituut is zichtbaarder en wordt serieuzer genomen. Wij geloven in onze
visie, aanpak, manier van werken en willen dit heel graag overbrengen aan anderen. We
zijn dus steeds vaker zichtbaar en hoorbaar om onze kennis over te brengen aan anderen
buiten Careflex. Wij staan zo achter onze visie en zien het liefst dat de hele zorgbranche
deze overneemt. Op deze manier dragen we bij aan het beter maken van de zorg in zijn
geheel en dat is waar wij ons werk uiteindelijk voor doen, dat is wat wij willen bereiken.
Onze opleidingsmanager Björn Canfijn is al regelmatig gastspreker bij verschillende
congressen en trainingen. Hij deelt daar onze visie en werkwijze.
Onze begeleiders zijn dagelijks bezig met het delen van hun kennis bij de instellingen.
Het doel is om daar uiteindelijk niet meer nodig te zijn en de medewerkers van de
instellingen zodanig kennis over te brengen dat ze zelfstandig verder kunnen, zónder
hulp van Careflex.
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Met onze opleidingen op maat delen we onze kennis en ervaring natuurlijk al, maar hier wordt voor betaald. Echter gaat het ons erom dat uiteindelijk de cliënt
een fijner leven krijgen, met behulp van de kennis van zijn omgeving. Dat is ons uiteindelijke doel. Zo hebben we onlangs na het geven van een opleiding op
maat aan een klant, werkzaam in het onderwijs, een hand-out ontwikkeld voor de scholen waar zij als ondersteuners werken. Daar verdienen we niets aan, maar
hiermee helpen we de leraren wel weer een klein beetje in het uitvoeren van hun werk op het moment dat de ondersteuners van onze klant niet aanwezig zijn.

Handout scholen
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TOT SLOT
Het eerste Great Place To Work Culture Audit rapport van Careflex Zorg Groep is een feit. We hopen een mooi en duidelijk beeld te hebben geschetst van het
leukste bedrijf in de zorgbranche. Zorgen voor onze medewerkers is ons doel. Met onze bevlogen en gepassioneerde medewerkers bouwen we verder aan onze
gezamenlijke missie: het leven van de cliënten in de complexe zorg elke dag een beetje beter maken.
Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met al die fijne collega’s bij Careflex Zorg Groep en in het bijzonder met medewerking van Marijke Bogaard,
Brigitte de Lange, Annemarie Snoek, Marianne van den Hoek, Linda de Zeeuw, Bart Romme, Jan Ubels, Björn Canfijn, Wilco Kievit, Rick van der Velden en Nardo
Veldhuijzen.

SAMEN HONDERD PROCENT
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