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Voorstellen

Wie ik ben
&

De organisatie

Wie ben ik:             

› Tatjana Kok

› 28 jaar

› Werkzaam bij De Waerden

De organisatie:

› Verstandelijke gehandicaptenzorg

› 375 medewerkers

› Gelokaliseerd in Noord-Holland, 

van Texel tot IJmuiden



Voorstellen

Het onderwerp

De overgang

› Verandering van de hormonen bij de 

vrouw

› Vindt plaats tussen de 40ste en 60ste

levensjaar.

› Duurt gemiddeld tussen 5 tot 10 jaar

› Geeft veel klachten

Slaapstoornissen 

Huilbuien

Niet gelukkig voelen of neerslachtigheid 

Snel geïrriteerd zijn 

Ademhalingsproblemen

Paniekaanvallen

Gevoel van duizeligheid of flauwvallen 



Voorstellen

Het onderwerp

Verschuiving arbeidsmarkt

› Vrouwen gaan later met pensioen

› Meer vrouwen bevinden zich op 

arbeidsmarkt in hogere 

leeftijdscategorieën

› Vrouwen hebben grotere 

arbeidscontracten



Aanleiding 
onderzoek

Hoog ziekteverzuim (8%) in 

leeftijdscategorie 41 t/m 60 jaar

Uit gesprekken zijn moeilijkheden 

rondom de overgang naar voren 

gekomen 

Veel vrouwen werkzaam in de 

organisatie

› 334 vrouwen vs. 41 mannen

› 166 vrouwen in de overgang

Bij De Waerden



Doel

◦ De overgang onder de aandacht 

brengen en bespreekbaar maken

◦ Kennis en inzicht geven in 

belemmerende overgangsklachten op 

het werk.

◦ Aanbevelingen in hoe De Waerden 

vrouwen in de overgang kan 

ondersteunen, zodat vrouwen zo goed 

mogelijk kunnen functioneren tijdens 

hun werk



Onderzoeks
vragen

& 
Onderzoeks

methode

Centrale vraag

Op welke manier kan De Waerden vrouwelijke 

medewerkers met overgangsklachten tijdens hun 

werk ondersteunen?

Onderzoekspopulatie

Vrouwen die werkzaam zijn bij De Waerden in de 

leeftijd van 41 t/m 60 jaar.



Literatuuronderzoek

Deelvragen

1. Wat is volgens de literatuur de invloed van overgangsklachten 

van vrouwen op hun werk?

2. Hoe kunnen werkgevers volgens de literatuur hun vrouwelijke 

medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk 

ondersteunen?

3. Welke ondersteuning wordt geboden in een andere 

gezondheidszorgorganisatie aan vrouwelijke medewerkers met 

overgangsklachten tijdens hun werk?

4. Welke overgangsklachten belemmeren medewerkers van De 

Waerden, naar eigen zeggen, tijdens hun werk? 

5. Welke ondersteuning zouden volgens vrouwelijke medewerkers 

van De Waerden behulpzaam kunnen zijn voor de 

overgangsklachten die zij tijdens hun werk ervaren? 

Interview met externe 

zorgorganisatie

Interviews met 15 

vrouwelijke medewerkers  

van De Waerden



Betrouwbaarheid
& 

Validiteit

De interviewvragen

◦ zijn gebaseerd op literatuur. 

◦ zijn door anderen gecontroleerd.

De interviews

◦ zijn via twee proefinterviews getest.

◦ zijn opgenomen en getranscribeerd.

Qua onderzoeksmethoden

◦ triangulatie toegepast.

◦ interviews gecodeerd.

◦ is er saturatie opgetreden.



RESULTATEN



Resultaten deelvraag 4

Welke overgangsklachten belemmeren medewerkers van De Waerden, naar eigen zeggen, tijdens hun 
werk? 
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Spierpijn- of gewrichtspijn

Concentratieproblemen

Snel geïrriteerd zijn

Vermoeidheid of lusteloosheid
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Klachten die vrouwen het meest beinvloeden op het werk 



Invloed overgangsklachten

◦ Minder energie, meer moeite 

om werk te doen.

◦ Verminderde focus, 

moeilijker concentreren.

◦ Stress en spanning.

◦ Minder (werk) belasting 

aankunnen.

Ziekteverzuim

7  vrouwen langdurig uitgevallen.

6 vrouwen geven aan dat overgang 

heeft bijgedragen aan verzuim.

0 1 2 3 4

Digitaal

Sociaal

Nevenactiviteiten

Fysieke belasting

Frequentie vermeden werksituaties

Vermeden werksituaties

53%
47%

Invloed op functioneren/presteren 

Ja Nee

80%

7%

13%

Invloed op werktevredenheid

Ja Nee Soms

Emoties

◦ Onzekerheid 

◦ Schaamte 

◦ Ongemakkelijk

◦ Onrustig 

◦ Schuldig 

◦ Wantrouwend

◦ Zwak 

◦ Angst afgerekend te worden



Resultaten 
deelvraag 5

Welke ondersteuning zouden 
volgens vrouwelijke 

medewerkers van De 
Waerden behulpzaam 
kunnen zijn voor de 

overgangsklachten die zij 
tijdens hun werk ervaren?
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CONCLUSIE



Conclusie
*

Literatuur

› Stress

› Verminderde 

werktevredenheid

› Verlies 

geloofwaardigheid

› Taboe op rust

› Ongunstige coping 

strategieën 

› Hoger verzuim

1. Wat is volgens de literatuur de invloed 

van overgangsklachten van vrouwen op 

hun werk?



Conclusie
*

Literatuur

2. Hoe kunnen werkgevers volgens de 

literatuur hun vrouwelijke medewerkers 

met overgangsklachten tijdens hun werk 

ondersteunen?

› (Vitaliteits) beleid met afspraken over: ziekteverlof, 

medische afspraken, flexibele verzuimprocedures 

› Controle over de werkomgeving

› Voorzieningen beschikbaar stellen

› Training, begeleiding en advies aan medewerkers en 

bedrijfsarts



Conclusie
*

Expert 
interview

3. Welke ondersteuning wordt geboden in een 

andere gezondheidszorgorganisatie aan 

vrouwelijke medewerkers met 

overgangsklachten tijdens hun werk?

Organisatie: Noord-West Ziekenhuisgroep

› Organiseert interactieve symposiums.

› Plaatst informatie op intranet.

› Heeft een digitaal vitaliteitsportaal met een aparte 

pagina over de overgang.

› Gaat een overgangsapp ontwikkelen. 



Conclusie
*

Interviews 
medewerkers

4. Welke overgangsklachten belemmeren 

medewerkers van De Waerden, naar 

eigen zeggen, tijdens hun werk? 

› Minder 

fysieke en 

mentale 

belasting

› Vermijden 

sociale 

contacten

› Verlies in 

geheugen 

› Gespannen en 

nerveus gevoel

› Vermoeidheid en 

lusteloosheid

› Snel geïrriteerd zijn

› Negatieve emoties

› Gevoel van tekort 

schieten

› Invloed op 

werkplezier

› Verzuim 



Conclusie
*

Interviews 
medewerkers

5. Welke ondersteuning zouden volgens 

vrouwelijke medewerkers van De 

Waerden behulpzaam kunnen zijn 

voor de overgangsklachten die zij 

tijdens hun werk ervaren? 

› Tips en hulp hoe om te gaan met 

overgangsklachten

› Verbreken van taboe

› Meer kennis over de overgang



Conclusie
*

Centrale 
vraag

Op welke manier kan De Waerden vrouwelijke 

medewerkers met overgangsklachten tijdens 

hun werk ondersteunen?

Door kennis en bewustzijn over de overgang te creëren. Dit 

is opgedeeld in drie niveaus: organisatie,  team en 

individueel.



Niveaus om 
kennis & 

bewustzijn 
te creëren 

Organisatieniveau:

› Voorlichtingsbijeenkomsten of lezingen

› Veilige organisatiecultuur

Teamniveau:

› De overgang als levensfase onder de aandacht brengen in 

teamvergaderingen

› Flexibel zijn hoe medewerkers hun werk indelen

› Een werkrooster passend bij de behoeften van de 

medewerker

Individueel niveau:

› Functioneringsgesprekken 

› Overgangsconsulent 



Aanbevelingen

Organisatieniveau:

› Voorlichtingsbijeenkomsten of lezingen

› Veilige organisatiecultuur

Teamniveau:

› De overgang als levensfase onder de aandacht brengen in 

teamvergaderingen

› Flexibel zijn hoe medewerkers hun werk indelen

› Een werkrooster passend bij de behoeften van de 

medewerker

Individueel niveau:

› Functioneringsgesprekken 

› Overgangsconsulent 

Structureel organiseren van symposiums gegeven door een expert

Afsluiten met een borrel

2x per jaar

€600 per dagdeel

Levensfases bespreken in teamvergaderingen

Leidinggevende hierin trainen

€695 per dagdeel

› Functioneringsgesprekken 

Toevoegen functioneringsgesprek formulier

Training voor leidinggevende

› Overgangsconsulente 

± 2 gesprekken van 1 uur

€ 75 voor een consult van 1 uur 

Individueel niveau:



Discussie
Door de methode  van onderzoek is het aannemelijk dat:

› Bij herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten optreden.

› De conclusie en aanbevelingen  generaliseerbaar is voor andere 

gezondheidszorgorganisatie waarin het vrouwelijk geslacht 

dominant is. 

Concrete aanbevelingen was de verwachting

Inzichten literatuur als praktijkonderzoek bevatten veel 

overeenkomsten

› Taboe / ontbreken van kennis  / hulp en tips gewenst.

› Langdurig verzuim / verzwijgen van overgangsklachten / 

ongunstige copings-strategieën.

Vervolgonderzoek over 2 jaar
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