
Creëer een positieve 
werkcultuur
Anne Brouwer
Docent Verpleegkunde

Trainer Positieve gezondheid en werkgeluk

ZZP –bedrijf- Werkplezier in zorg

Auteur boek Verpleegkundig Leiderschap werkt



Werkgever, zorg beter voor een veilige werkcultuur!

Organisatiecultuur in de ouderenzorg
…….vormen ook cultuuraspecten obstakels als het gaat om 
cliëntgerichtheid

Inspirerende werkcultuur
Binnen xxxx denken en handelen we vanuit de 
kernwaarden: eigenheid, durf en aandacht en worden 
we herkend op onze kernkwaliteiten: creativiteit, 
daadkracht en inlevendheid. De medewerkers hebben de 
vrijheid om binnen kaders te doen waar ze goed in zijn om 
onze cliënten elke dag de best afgestemde zorg-
en dienstverlening te bieden.

Waarom V&VN vernieuwt: ‘de cultuur 
was te veel top-down’
•17 FEBRUARI 2020
• NIEUWSBERICHT
• V&VN ALGEMEEN

Geen functioneringsgesprekken maar feedback 
van cliënten. xxx zoekt op geheel eigen wijze naar 
oplossingen voor het tekort aan collega’s in de zorg….

Tools voor meten en analyseren van 
een cultuuromslag

https://www.venvn.nl/nieuws/geen-functioneringsgesprekken-maar-feedback-van-clienten/
https://www.venvn.nl/nieuws/geen-functioneringsgesprekken-maar-feedback-van-clienten/
https://www.venvn.nl/nieuws/geen-functioneringsgesprekken-maar-feedback-van-clienten/


Typisch Zeeuws - Zeeland voor beginners
Bron: Mediajam/ Roosendaal

https://www.zeelandvoorbeginners.nl/typisch-zeeuws/


Waar ik werk ervaar ik een positieve 
werkcultuur



Een positieve organisatiecultuur is een 
doel om samen te behalen.

JA / NEE 



Wie is verantwoordelijk voor het creëren 
van een positieve werkcultuur? 

Jij  
Organisatie
Samen



Bron ui-diagram van Hofstede



Een werkcultuur is positief als…
- Medewerkers op plaats 1
- Heldere uitgangspunten: de 4 pijlers van werkgeluk staan centraal: het 

draait om invulling te geven aan betekenis (Purpose), verbinding
(People), voldoening (Progress) en plezier (Positivity).  

- De organisatiestructuren, processen en systemen en rituelen in 
organisaties het gewenste gedrag ondersteunen. 

- Communicatie is open en transparant



Je kunt niet niet aan cultuur werken..

Bron: Istockfoto



Neem even een minuutje…..
Kan jij de kernwaarden van de organisatie waar je werkt zo 
opschrijven?



Jij hebt invloed op de werkcultuur!
Werken aan een positieve organisatiecultuur betekent dat je in de eerste plaats 
zelf in actie moeten komen en dingen moet doen.. 

* Een voorbeeld zijn 
* Anderen inspireren. 

* Bespreekbaar maken wat je ziet en interpreteert.

* Je gedrag (wellicht) veranderen 

Bron: Happy Office



Bron: Happy Office

1. Hoger doel, gezamenlijk belang. 

2. Collegiaal

3. Durven kwetsbaar te zijn

4. In vergaderingen ieder aan het woord

5. Nemen verantwoordelijkheid en voelen eigenaarschap

6. Reageren positief op nieuwe uitdagingen

7. Zien het goede van de ander

8. Praten met elkaar en niet over elkaar.. 

Hoe gedragen mensen zich in een positieve werkcultuur?

Waar zou je zelf in willen groeien als je er één mag uitkiezen? – CHAT!



Bron: Happy Office

Cultuurveranderwiel



Bron Happy Office

Voorbeeld 



Bron Happy Office

Tips om concreet mee aan de slag te kunnen na vandaag:
- Gezamenlijke taal ontwikkelen.
- Storytelling: deel verhalen. Positief en minder positief. 
- Nieuwe collega’s: omarm ze en geef ze eens een ‘zeepkist’😊😊
- Praat enthousiast over je vak en team ook op feestjes: want wie wil er niet ergens werken waar 

het fijn is!
- Waardering geven: Stuur je collega eens een kaart, of geef een oprecht compliment: 
- Slechte dagen zijn ook oké! Geef je stemming aan
- Wow Wall: Wat gaat er eigenlijk al goed in ons team, waar zijn we al zo blij mee. Klant verast of 

zelf super blij.. samen er naar te kijken, geeft enorm veel energie en saamhorigheid en ook het 
gevoel van, goh we klagen wel veel, maar kijk eens wat er allemaal wel goed gaat..

- Happiness matrix met je team
- Problem matrix met je team

- Als er wat ‘moet’ vanuit het management – ga eens in gesprek en vragen naar het ‘waarom’ 
erachter…dat waarom kan veel energie geven. 

Wat is jouw 
‘olifantje’?)



Bron: Happy Office



Bron Happy Office

Uitproberen, wat werkt

Doen wat je zegt en zegt wat je doet!!!



Bedankt en succes!

Anne Brouwer en Johanna Oosterbaan
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