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Was er een aanleiding voor jouw job 
switch? 
Begin dit jaar kwam het onderwerp ‘job 
rotation’ aan de orde in het management-
team. Wie voelde hiervoor, was eigenlijk de 
vraag. Ik voelde me in eerste instantie niet 
zo aangesproken. Ik werkte al bijna dertig 
jaar met heel veel plezier op De Eeuw-
sels. Ik was echt opgegroeid in dat team 

en kende iedereen door en door. Maar in 
een leidinggevende functie kan dat ook 
een belemmering gaan worden. Als je zó 
betrokken bent, is het lastig om dingen te 
veranderen.

Waarom wilde je naar De Ameide?
Ik heb bewust gekozen voor iets heel an-
ders: voor extramuraal en een veel grotere 
locatie. In De Ameide zijn 100 verzorgen-
den en 260 cliënten, tegenover 30 ver-
zorgenden en 56 cliënten in De Eeuwsels. 
Door de grootte is er bij De Ameide hoe 
dan ook meer afstand tot het team en de 
cliënten. Ik had het idee dat dat voor mij 
wel goed zou zijn. 
 
Hoe heb je je voorbereid op de switch?
Vanaf mei zijn Victor en ik één dag per 
week bij elkaar gaan meelopen. In die pe-
riode heb ik veel mensen leren kennen en 

feeling gekregen met de locatie. Toen ik 
na vier maanden mijn nieuwe bureau ging 
inruimen, had ik echt het gevoel: ja, dit is 
mijn plek. Het voelde heel vertrouwd. 

Wat zijn je eerste ervaringen?
Die zijn geweldig! Op zo’n nieuwe werk-
plek kun je echt een nieuwe start maken. 
Ik merkte direct dat het me lucht gaf om 
in een team te werken waarmee ik geen 
emotionele band heb. Dat is heel verfris-
send, en geeft me ook veel energie. Ik ging 
op De Eeuwsels altijd met plezier naar mijn 
werk, maar nu werk ik met nóg meer en-
thousiasme. 

Raad je collega’s ook een job switch 
aan? 
Ik realiseer me nu pas dat je best een beet-
je beroepsblind wordt als je ergens zó lang 
zit. Ik ben nu elk dag nieuwsgierig wat er 
op me afkomt, er is geen routine meer. Ik 
kan het iedereen aanraden. Het is leuk om 
je kennis en ervaring ergens anders in te 
zetten en het is voor jezelf gewoon heel 
inspirerend. Wat mij betreft doe ik dit over 
tien jaar weer!

Job switch? 
Een echte aanrader! 
Je functie behouden, maar verhuizen naar een andere werkplek? Monique Jansen en 
Victor Walschots, beiden teammanager zorg, deden het. Hun enthousiasme spat er 
vanaf: “Je krijgt allerlei nieuwe ideeën, kunt je kennis overbrengen en krijgt er héél 
veel energie van!”

Monique Jansen

Oude werkplek: De Eeuwsels in Helmond
Nieuwe werkplek: De Ameide in Helmond
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Op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn er binnen Savant allerlei pro-
jecten gaande. Een grote groep medewerkers heeft deel kunnen nemen aan 
de vitaliteitsscan, een online onderzoek naar hun werkvermogen nu en in de 
toekomst. Als daar een aanleiding toe was, zijn medewerkers uitgenodigd 
voor een gesprek met een vitaliteitscoach.  Ook  zijn de eerste  workshops ge-
geven met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Dit leverde enthousiaste  
reacties op van de deelnemers.

Ook in 2014 zullen er activiteiten plaatsvinden op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid. In januari en februari zijn er al trainingen gespreksvaardig-
heden voor de leidinggevenden gepland en de verwachting is dat ook de 
workshops een vervolg zullen krijgen. 

In het volgende Savantmagazine zullen we hierover meer informatie geven.

R U B R I E K

Duurzame inzetbaarheid 

Was er een aanleiding voor jouw job 
switch? 
Ik werk vanaf 1985 bij Savant en ben in de 
loop van de jaren al verschillende keren 
geswitcht. Op een bepaald moment roest 
je zelf vast, roesten de mensen om je heen 
vast, en komen er wat kleine irritaties. 
Dan weet je dat het tijd is om te switchen. 
Daardoor kun je een nieuwe start maken 
in een nieuw team, met nieuwe producten 
en nieuwe doelgroepen. Dat is hartstikke 
interessant! 

Waarom wilde je naar De Eeuwsels?
De doelgroep van De Eeuwsels – men-
sen met een psychiatrische problematiek 
– heeft me eerlijk gezegd altijd al aange-
trokken. En wat ik ook aantrekkelijk vond: 
er komt in De Eeuwsels op korte termijn 
extramurale en somatische verpleeghuis-
zorg. Dat is door mijn vooropleidingen wel 
echt mijn ding. 

Hoe heb je je voorbereid op de switch?
De maanden waarin Monique en ik weke-
lijks met elkaar meeliepen, waren heel nut-
tig. Je hoeft niet altijd zelf het wiel uit te 
vinden. Meelopen geeft je inzicht, je kunt 
direct met medewerkers kennismaken en 
hier je voordeel mee doen. 
Ik vind het fijn dat Monique mij op een 
heel onbevangen manier wegwijs heeft 
gemaakt op de locatie. Daardoor kon ik 
hier na de zomer goed voorbereid maar 
onbevooroordeeld starten. 

Wat zijn je eerste ervaringen?
Ik heb inmiddels met de meeste mensen 
een kennismakingsgesprek gehad. Ik merk 

dat de mensen behoorlijk open zijn. Het is 
een heel stabiel team, dat op veel punten 
heel goed scoort. 
Tijdens de kennismakingsgesprekken heb 
ik gemerkt dat medewerkers een heldere 
kijk op de zaken hebben. Er kwamen din-
gen naar voren, waarmee ik direct aan de 
slag kon. Dat was prettig.

Raad je je collega’s ook een job switch 
aan? 
Absoluut! Zo’n job switch zorgt dat je 
nieuwe ideeën krijgt en niet vastroest. Het 
is een kans om het verleden af te sluiten 
en een neutrale start te maken op een 
nieuwe werkplek. Zo’n switch is niet alleen 
verfrissend voor je geest, maar ook voor je 
lichaam. Van nature ben ik behoorlijk ener-
giek, maar nu heb ik nog veel meer energie 
dan voorheen. Dit moet je echt zelf erva-
ren om te ontdekken hoe bijzonder het is. 
Ik zou tegen iedereen willen zeggen: denk 
er vooral eens over na!

Karin van Breugel, freelance tekstschrijver

Victor Walschots

Oude werkplek: De Ameide in Helmond
Nieuwe werkplek: De Eeuwsels in Helmond


