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Denise Hulst 

is directeur en oprichter 

van Het Betere Werken, 

een trainingsbureau voor 

de werkende mens waar 

zo’n 15 trainers bij aange-

sloten zijn. Zij publiceerde 

7 boeken over tijd en taken, 

werklast, werkdruk, stress 

en het nieuwe werken.

Therapie bij het nieuwe werken
Onlangs heropende een ggz-instelling haar deuren voor haar medewerkers. Na bijna een 

jaar was het oorspronkelijke pand verbouwd tot een paradijs voor het nieuwe werken. 

Prachtige strakke inrichting, waarbij sober is omgegaan met spullen en zeker ook kasten. 

Mooie behandelkamers en spreekkamers, een fijne kantine voor de medewerkers en einde-

lijk de ruimte om gewoon 20 meter achter elkaar te kunnen lopen. Tachtig procent van de 

medewerkers die op de openingsdag al ‘Ooohhend’ en ‘Aaaahhend’ hun nieuwe werkomge-

ving bekeek, is hulpverlener. En hulpverleners hebben een eigen behandelkamer nodig…..

Een jaar geleden startten we met Het Betere Werken een traject rondom de invoering van 

het nieuwe werken bij deze zorginstelling. De medewerkers waren ambivalent. Speelt het 

opgeven van de eigen werkkamer bij ‘normale’ medewerkers al een rol bij de overstap naar 

het nieuwe werken, bij deze groep was de weerstand nog groter. Niet alleen konden de foto-

lijstjes en de plantjes niet meer mee, nee het was veel erger.

Laden en kasten vol met zelfontwikkeld spel en therapiemateriaal zouden verdwijnen in 

het kader van een kast naar een meter. Grote paniek toen bleek dat er alleen ruimte was 

in de behandelkamers voor de standaard therapie werken zoals DSM IV en nog een aantal 

basisboeken. Daarnaast was men er bijna collectief van overtuigd dat het aantal behandelka-

mers absoluut te weinig was. En dat ze dan wel met de cliënten op de trap of  in de kantine 

zouden gaan zitten. ‘Grote problemen krijgen we 

hoor, dat is wat ik je zeg!’. Kortom, er werd 

flink gemopperd en het wantrouwen 

was groot. Natuurlijk kwamen ook 

de spullen voorbij waaien:  ‘Wat 

moet ik met mijn spel en 

therapiespullen?’ was hét 

onderwerp van gesprek 

tijdens de lunch. Eén be-

handelaar:  ‘Ik heb een ei-

gen ruimte nodig die ik in kan  

richten naar mijn smaak, want 

dat heb ik nodig om een goede the-

rapeut te kunnen zijn!’ Een collega:  

‘Het geeft wel te denken dat jij afhankelijk 

bent van de ruimte en haar inrichting voor het 

leveren van kwaliteit!’. U begrijpt, de spanningen liepen soms hoog op en sommige innige 

werkvriendschappen zijn dan ook gesneuveld op het slagveld van de verandering.

Nu zijn ze een tijdje verder. Iedereen is min of meer gewend. Ook de behandelaars. En zoals 

het zo vaak gaat: de soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. We zijn vlak 

na de verhuizing gaan kijken. Men was over het algemeen best tevreden met de nieuwe look 

& feel. Ook de behandelaars: er was een oplossing voor het eigen spel en therapiemateriaal 

gevonden en de behandelkamers werden als prettig ervaren.

Onlangs bereikte ons het bericht dat de behandelkamers en de administratieruimte  zo 

vaak onderbezet waren, dat ze overwogen om een andere locatie bij zich in te laten trekken. 

Bleken de behandelaars, zoals eigenlijk ook de bedoeling was in het kader van zorg 3.0 zo 

vaak op locatie van de cliënt (of thuis dus) therapie te geven, dat de bezetting van de behan-

delkamers nauwelijks op 40 procent uit kwam. Soms is de weg van het leven duister, maar 

in dit geval dus reuze aangenaam.

Innige werkvriendschappen sneuvelen 
op het slagveld van de verandering


