Bedankt voor het invullen van deze enquête. De doelstelling van dit onderzoek was om inzichtelijk te maken
hoe tevreden de ZorgObers zijn en wat ZorgOber kan verbeteren. Deze infographic bevat de belangrijkste
resultaten. Hier gaan wij de komende periode mee aan de slag om jullie nog blijer te maken.
Heb jij nog input of ideeën? We horen graag van je!
Stijn, Joyce en Laura
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- Last minute diensten
- De vroege diensten ;)

VRAGEN?
HAPPY TO HELP YOU!
LAURA SELTEN
laura@zorgober.nl
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Resultaten Happy ZorgObers enquête 2022
In maart stond de PowerPlay week op het programma: de week waarin het kantoorteam op een
externe locatie plannen bedenkt voor het komende jaar. Naar aanleiding van jullie feedback en
die van het kantoorteam hebben wij de volgende conclusies, verbeterpunten en beslissingen
vastgesteld.
Ontwikkeling is een van onze belangrijkste kernwaarden omdat we bij ZorgOber streven naar
constante verbetering. Goede ideeën of feedback zijn dan ook altijd welkom!
Een veilige werkomgeving
Een veilige werkomgeving is voor iedereen belangrijk. Hoewel dit onderwerp ook in de
individuele evaluatiegesprekken wordt meegenomen heeft ZorgOber ook een
vertrouwenspersoon die onafhankelijk is, alles wat je deze persoon vertelt is in vertrouwen. Dit
komt niet bij jouw werkgever (ZorgOber en/of Staffable) terecht als je dat niet wilt.
●

Ongeveer de helft weet dat je bij een vertrouwenspersoon terecht kan, echter wist maar
1 ZorgOber dat Lisette van Asten de vertrouwenspersoon van ZorgOber is. Ook wist een
groot deel niet hoe die Lisette van Asten kan bereiken. Hierbij de gegevens:

Lisette van Asten
Lisette.vanasten@gmail.com
06-53810151
Je kunt op jouw werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals
pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als je met jouw
problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Die zorgt voor een
vertrouwelijke behandeling van je vraag of klacht. De vertrouwenspersoon speelt een
adviserende rol en helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig
ondersteuning. De vertrouwenspersoon is geheel onafhankelijk en informatie wordt
vertrouwelijk behandeld. Wat je met haar bespreekt komt dus ook niet bij het kantoorteam of
bij Staffable terecht. Je kan telefonisch of via de mail contact opnemen. Lisette van Asten is
voor meerdere bedrijven een vertrouwenspersoon, geef daarom aan dat je voor ZorgOber
werkt om verwarring te voorkomen.

●

Bij de toelichtingen wordt het vaakst benoemd dat ZorgObers een veilige werkomgeving
ervaren en daarom vaak ook geen noodzaak wordt gevoeld om deze informatie te
achterhalen. Ook geven ZorgObers aan er helemaal niet van op de hoogte waren, dus
daar ligt zeker een punt ter verbetering voor ZorgOber.

●

Het kantoorteam wil deze informatie voortaan eerder en vaker naar voren laten komen
in de employee journey, bijvoorbeeld door erover te vertellen tijdens het
kennismakingsgesprek en het te benoemen tijdens trainingen.

Communicatie
●

Uit de enquête kwam naar voren dat het contact tussen kantoor en de ZorgObers
persoonlijk en gezellig is, maar dat er soms wel verwarring is wanneer ZorgObers naar
een nog onbekende locatie gaan. Een tip werd gegeven om dan ook vaker langs te gaan
bij die zorginstellingen voor een beter beeld van de locatie en werkzaamheden. Tijdens
onze Power Play week hebben wij een prioriteitenlijst gemaakt met locaties waar we
heen willen, deze bezoeken zijn wij nu aan het inplannen en de eerste bezoeken hebben
al plaatsgevonden.

●

Wij adviseren onze medewerkers altijd om bij uitgebreide vragen/veranderingen altijd te
bellen of even langs te komen, zo kunnen wij jullie het beste helpen.

●

ZorgOber wordt steeds vaker ingezet voor last-minute uitdagingen bij onze relaties,
hierdoor wordt er nog meer flexibiliteit vanuit jullie verwacht dan voorgaande jaren.
Helaas hebben wij hier geen invloed op en hierdoor zullen we jullie vaker bellen voor
last-minute diensten. Wanneer je je beschikbaarheid up to date houdt zal dit het minst
onnodig gebeuren.

●

Wanneer communiceren wij en hoe?
Appen: Normaal contact
Bellen: Bij ziekmeldingen, lastminutes en privé omstandigheden
Mail: Declaraties en formele momenten

Shiftmanager
SInds april 2021 zijn wij overgestapt op een nieuw plansysteem genaamd Shiftmanager. Om die
reden hebben wij dit onderwerp ook meegenomen in dit onderzoek.
●

1 ZorgOber gaf Shiftmanager op een schaal van 1 tot 5 een onvoldoende op
gebruiksvriendelijkheid. Het merendeel gaf Shiftmanager 4 van de 5 punten. “Duidelijk”,
“gebruiksvriendelijk” en “overzichtelijk” zijn woorden die vaak terugkomen.

●

Toch heeft niet iedereen deze ervaring. Een aantal ZorgObers gaven aan dat ze het
prettig vonden van Staffable om een mail te krijgen met een overzicht van de ingeplande
diensten wanneer het nieuwe rooster gepubliceerd wordt. Shiftmanager heeft deze optie
(nog) niet, maar we gaan wel de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

●

De lay-out en kleine errors van Shiftmanager komen meerdere keren terug. Bij de app
wordt het scrollen en doorklikken als minder fijn ervaren. Wij nemen al deze punten mee
in ons contact met Shiftmanager. Bij het opslaan van je beschikbaarheid is het
belangrijk om na de aanpassingen van pagina te wisselen. Als je na het doorvoeren
van wijzigingen de app afsluit, slaat deze namelijk niks op.

●

Wij zijn druk bezig met de optimalisatie van Shiftmanager en jullie feedback helpt ons
enorm. Wij gaan aan de slag met al jullie antwoorden en ideeën, via de nieuwsbrief zullen
wij jullie hiervan op de hoogte houden.

Locaties en reistijd
●

Een groot deel van jullie werkt het liefst op een aantal afwisselende locaties, maar niet te
veel omdat het ook fijn is als je de bewoners en werkzaamheden al kent.

●

Anderen maakt het niet uit waar ze werken; werk is werk! Door het flexibele karakter van
ZorgOber kan het per maand verschillen welke zorginstellingen diensten uitvraagt en
welke niet. Bij het maken van het maandrooster streven wij ernaar de poules zo klein
mogelijk te houden, dat is het fijnst voor de locatie en jullie. Toch komt het wel eens voor
dat je naar een onbekende locatie moet, wij gaan er van uit dat jullie je hierin dan flexibel
opstellen.

●

Bijna iedere locatie is wel 1 keer genoemd als favoriete locaties. Locaties die eruit
sprongen qua voorkeur zijn het Amphia, Stichting Maria-Oord en Raffy. Een fijne
werksfeer, leuke bewoners en collega’s en weten wat er van je verwacht wordt worden
daarin het meest genoemd.

●

De minst favoriete locaties werden ook divers beantwoord. Je mag aan kantoor je
voorkeurslocatie doorgeven waar je het liefst werkt en waar je liever niet meer werkt. We
zullen dan altijd met je meedenken.

Reistijd
●

Reistijd kunnen wij in de regio niet vergoeden.

●

ZorgObers worden steeds vaker nodig geacht in dorpen buiten de grote steden. Hierdoor
wordt de reistijd soms langer dan je gewend was, vooral met het ov. Wij hebben altijd
een auto beschikbaar voor degene die het verst moet reizen, maar kortere diensten met
langere reistijd kunnen voorkomen, deze relaties willen wij immers ook helpen.

Flexibiliteit
●

Uit het onderzoek kwam naar voren dat jullie de flexibiliteit, iets bijdragen aan de
maatschappij en het aantal diensten erg belangrijk vinden. Over de flexibiliteit en het
werken met de ouderen zijn jullie het meest tevreden. Bij ZorgOber kun je werken
wanneer je wil, hoe meer je beschikbaar bent, hoe groter de kans is dat je ingepland
wordt. Toch zijn er bepaalde feestdagen waarin we je minstens 1 gehele dag beschikbaar
verwachten. Wij gaan dit voortaan eerder mededelen bij jullie zodat hier minder
verwarring over ontstaat. Deze feestdagen zijn:

●

○

1e Kerstdag, 2e Kerstdag of 1 januari.

○

1 van de 4 carnavalsdagen zaterdag t/m dinsdag

Over de collega’s op de vloer en het samenwerken met andere ZorgOber collega’s zijn
jullie het minst tevreden. Hoe je als flexwerker opgevangen wordt door de vaste collega’s
heeft natuurlijk veel effect op je dienst. Hoewel wij als kantoorteam er niet bij zijn vinden
we het belangrijk om hierover door jullie geïnformeerd te worden, zo kunnen wij het
voor een andere ZorgOber de volgende keer beter maken. Wij laten onze relaties altijd
weten als je voor het eerst komt. Zo is het voor hen geen verrassing en kunnen ze zich
voorbereiden.

●

Vorig jaar was er ook ontevredenheid over het aantal diensten, maar dit jaar zijn jullie
daar een stuk tevredener open. Wij hopen dat in het voorjaar/zomer veel vaste
medewerkers vakantie nemen waardoor ZorgObers meer en minder last minute nodig
zijn.

Collega’s
●

Het grootste deel werkt minder dan 6 maanden bij ZorgOber. De daaropvolgende
grootste groep zijn van de oude garde en werken al langer dan 2 jaar. Wij zijn er trots op
dat wij collega’s hebben die al zo lang willen werken als ZorgOber en proberen door
middel van evaluatiegesprekken dit te waarborgen.

●

Er heerst een teamgevoel bij ZorgOber, maar een groepje gaf ook aan dat zij dat eigenlijk
niet ervaren, vanwege bijvoorbeeld de korte periode dat ze bij ZorgOber werken of niet
uit Breda komen.

●

ZorgOber wilt anderen laten genieten, maar ook zelf genieten. Daarom hechten we veel
waarde aan personeelsactiviteiten en proberen deze minstens 2 keer per jaar in Breda te
organiseren voor alle collega’s. Ook hopen wij de trainingen weer groter te kunnen
organiseren. Zo gaan wij weer BBQen op 23 juni, zet het alvast in je agenda! En misschien
ren je wel mee met het ZorgOberteam tijdens de Singelloop op 2 oktober.

