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editoriaal

De zorgsector heeft de komende jaren veel 
nieuwe mensen nodig. Het lijkt erop dat 
de boodschap ondertussen bij iedereen 
goed aangekomen is. Op federaal niveau 
maakte minister Onkelinx een aantal 
(bescheiden) maatregelen bekend om de 
aantrekkelijkheid van het verpleegkundi-
ge beroep te verhogen. Aan Vlaamse kant 
is er het actieplan ‘Werk maken van werk 
in de zorgsector’. Zorgambassadeur Lon 
Holtzer heeft met succes de campagne  
‘Ik ga ervoor’ gelanceerd en in maart 
vond de eerste Dag van de Zorg plaats. 
Dat alles heeft ertoe bijgedragen dat de 
inschrijvingen voor zorgopleidingen ge-
voelig stijgen.

Inspanningen voor een positieve beeld-
vorming over de zorgberoepen blijven no-
dig. De perceptie is vaak dat zorgberoepen 
niet aantrekkelijk zouden zijn. Uit de me-
dewerkersmonitor 2011 blijkt echter dat 
de zorg in vergelijking met de commerci-
ele sector zelfs heel gunstig uitvalt. Ook 
in de ouderenzorg scoren medewerkers 
zeer hoog op algemene tevredenheid. Dat 
moeten we meer naar buiten brengen. We 
moeten ook een doelgroepenbeleid voe-
ren voor meer mannen in de zorg, meer 
allochtonen, meer volwassenen met een 
late roeping en, selectief, meer gekwalifi-
ceerde instromers op basis van Europese 
mobiliteit. Geen eenvoudige uitdaging, 
maar er zijn alleszins mogelijkheden.

Ook de overheid moet inspanningen blij-
ven leveren. Zorgnet Vlaanderen blijft 
aandringen op meer ruimte voor onder-
nemerschap in de zorg, op meer midde-
len om de leidinggevenden naar waarde 
te honoreren en op een hedendaagse ar-
beidswetgeving die tegemoet komt aan de 
verzuchtingen van werknemers en werk-
gevers.

Organisatie, competenties     
en motivatie

Maar ook de zorgvoorzieningen zelf kun-
nen heel wat doen. Een duurzaam HRM-
beleid is gestoeld op drie poten: orga-
nisatie, competenties en motivatie. Op 
het vlak van de organisatie moeten we 
inspelen op nieuwe behoeften. We moe-
ten de werkprocessen herbekijken, want 
verpleegkundigen zullen in de toekomst 
niet meer in staat zijn om alle taken te 
combineren. We moeten evolueren naar 
taakverdeling en taken die niet tot de 
kernopdracht van een verpleegkundige 
behoren, durven afstoten. Met functiedif-
ferentiatie zetten we meer in op de com-
petenties van mensen. Sleutelbegrippen 
zijn empowerment en engagement, op-
leiding en vorming en het faciliteren van 
functiewissels. De derde poot van een uit-
gebalanceerd HR-beleid is motivatie. De 
motivator bij uitstek in de zorgsector is de 
jobinhoud. De verloning moet uiteraard 
correct zijn, maar de aantrekkelijkheid 
van de functieinhoud biedt de grootste 
voldoening. Samen moeten we ervoor 
zorgen dat die drie elementen sterk uitge-
bouwd zijn.

Dit nummer van Zorgwijzer staat groten-
deels in het teken van HRM in de zorgsec-
tor. De diverse artikels tonen dat er heel 
wat aan het bewegen is. Het zijn dan ook 
uiterst boeiende tijden. En zoals Jef Van 
Holsbeke het treffend formuleert in dit 
magazine: de discussie voeden en men-
sen bijeenbrengen voor een betere zorg, 
dat is de kracht van Zorgnet Vlaanderen.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt
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Uitdagingen en opportuniteiten 
voor bouwprojecten 

Studiedagen ‘inveSteringen in algemene en pSychiatriSche ziekenhuizen’

Op 1 en 2 juni 2012 organiseert Zorgnet 
Vlaanderen een tweedaags event om te 
reflecteren over de wijzigingen die zich 
aandienen in de bouw van ziekenhui
zen. De sprekers zullen ingaan op de 
trends en de nieuwe bouwconcepten 
en de hieruit resulterende investe
ringsbehoefte en mogelijke alterna
tieve financieringswijzen. De studie
tweedaagse is een initiatief van de 
financieeleconomische werkgroepen 
algemene ziekenhuizen en psychia
trische ziekenhuizen en richt zich in 
eerste instantie naar de financiële  
directies van de ziekenhuizen.  
Het event vindt plaats in het  
Chateau du Lac in Genval. 

PROGRamma 

Vrijdag 1 juni 2012
12u00  Ontvangst met broodjes / incheck kamers

13u30  13u45  Welkomstwoord door dagvoorzitter Raf De Rycke, gedelegeerd  
bestuurder Broeders van Liefde – bestuurder Zorgnet Vlaanderen – 
voorzitter FEW psychiatrische ziekenhuizen

13u45  14u30  Toekomstige bouwuitdagingen in Vlaanderen: operationeel  
performant, ecologisch duurzaam, financieel haalbaar.  
Hoe vertalen we accrediteringsvereisten in de bouwprojecten? 
Willy Azou, senior partner ASSAR Architects 

14u30  15u00  Ruimtebeleving vanuit liggend perspectief:  
bouwt onze sector eigenlijk vraaggestuurd? 
Margo Annemans, architect/antropoloog, doctorandus  
Baekelandt-beurs IWT: osar – KU Leuven

15u00  15u30  Pauze

15u30  16u15  Visie Zorgnet Vlaanderen inzake toekomstige overheidssteun  
voor bouwinvesteringen 
Frederik Coussée en Maurice Tuerlinckx, stafmedewerkers  
Zorgnet Vlaanderen

16u15  17u45  Bouwrealisaties in algemene en academische ziekenhuizen  
in een snel transformerende omgeving 
Arjen van der Zee, adjunct-directeur, Directoraat huisvesting  
AMC Amsterdam

17u45  18u00  Resultaten poll

18u30  Aperitief, diner en netwerking

Zaterdag 2 juni 2012
8u00  Wake up & ontbijt

8u45  9u00  Openingswoord & prijsuitreiking voor beste cartoon door  
dagvoorzitter Koen Michiels, gedelegeerd bestuurder AZ Nikolaas,  
voorzitter FEW algemene ziekenhuizen

9u00  9u30  DBFM in de Vlaamse scholen: successtory of nachtmerrie? 
Stefan Van Sevecotte, diensthoofd gebouwen Broeders van Liefde, 
Gent

9u30  10u00  Vastgoedinvesteerders betreden de gezondheidszorg 
Sébastien Berden, Head of Health Care Belgium, Cofinimmo

10u00  10u30 Hoe creatief zijn de traditionele bankiers inzake  
gebouwenfinanciering? 
Wim Boon, kantoordirecteur social profit en lokale overheden  
KBC Bank

10u30  11u00 Pauze en uitcheck kamers

11u00  11u45 Panelgesprek o.l.v. Guy Tegenbos 

11u45  12u00  Slotwoord -  Koen Michiels

12u00  Broodjeslunch

Meer informatie en mogelijkheid 
tot inschrijving op  
www.zorgnetvlaanderen.be,  
rubriek “onze opleidingen”.
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OnderzOek in BelgiSche ziekenhuizen

Burn-out en bevlogenheid   
bij artsen en verpleegkundigen
In opdracht van de FOD Volksgezond-
heid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu en de FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal Overleg zal een 
groep van experten van de KU Leuven 
in 2012 een grootschalig multicentrisch 
onderzoek voeren naar burn-out en be-
vlogenheid bij artsen en verpleegkun-
digen in de Belgische ziekenhuizen.

De doelstelling van dit onderzoekspro-
ject is een zicht krijgen op de grootte 
van het burn-outrisico en de mate van 
bevlogenheid, op de mogelijke beïn-

vloedende factoren en op de gevolgen 
van burn-out. Op basis van deze resul-
taten zullen beleidsmaatregelen voorge-
steld worden die burn-out bij hulpverle-
ners helpen voorkomen en bevlogenheid 
kunnen bevorderen.

Daarnaast wil het project ook handvaten 
aanreiken aan de ziekenhuizen om het 
burn-outrisico terug te schroeven. Daar-
toe zal elk deelnemend ziekenhuis een 
rapport ontvangen waarin de eigen re-
sultaten kunnen worden gepositioneerd 
tegenover de resultaten van de totale 

groep van participerende ziekenhuizen. 
Op basis daarvan krijgt het ziekenhuis 
een werkmiddel in handen om op eigen 
maat preventieve acties te ondernemen.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen 
aan dit onderzoeksproject of wenst u bij-
komende informatie, dan kan u contact 
nemen met sofie.vandenbroeck@med.
kuleuven.be of 016 39 05 13 tot en met 31 
mei 2012.

Voor meer informatie,  
zie  www.be-at-work.be.

Wie wil starten met een coöperatie of 
coöperatieve principes in zijn organi
satie wil brengen, maakt kans op de 
Coop award. In het ‘Internationaal jaar 
van de Coöperaties’ geeft Coopburo 
aan coöperatieve initiatieven de kans 
om de Coop award 2012 in de wacht te 
slepen. U kunt een adviescheque van 
2.000 euro en een projectpremie van 
1.500 euro in de wacht slepen.

Win de Coop Award 2012 voor coöperaties  
Coopburo is de coöperatieve dienstverle-
ner van Cera en geeft advies aan begin-
nende of bestaande coöperatieve initia-
tieven op juridisch, bedrijfsstrategisch 
en communicatievlak. Met de award wil 
Coopburo vijf beloftevolle coöperatieve 
projecten lauweren als goede praktijk en 
hen een financieel duwtje in de rug ge-
ven. Zowel nieuwe als bestaande initia-
tieven komen in aanmerking.

Meer informatie vind je op www.coopburo.be. 
Projecten indienen kan tot 15 juli 2012.

prOjectOprOep

talentvOlle Stagiair(e) met arBeidShandicap zOekt dynamiSche SOcialprOfitwerkgever

Vele werkzoekenden met een arbeids
handicap zijn, met een aantal aanpas
singen, perfect in staat om te werken. 
Toch krijgen zij hiertoe niet altijd de 
kans. VIVO en Jobkanaal vragen werk
gevers om stageplaatsen expliciet voor 
hen open te stellen. 

Een arbeidshandicap kan zowel een fysiek 
of zintuiglijk probleem zijn (zoals mensen 

Stagiair of vrijwilliger  
met arbeidshandicap?  

met rugklachten, reuma, rolstoelgebrui-
kers, slechtzienden of diabetici) als menta-
le of psychische moeilijkheden (zoals men-
sen die meer moeite hebben om dingen te 
begrijpen, een burn-out hebben gehad...).

De profielen van werkzoekenden zijn erg 
divers. Vooral administratieve en onder-
steunende functies zoals onderhoudswerk, 
klussen en keuken zijn veel gezocht. Via 

een stage of vrijwilligerswerk krijgen men-
sen met een arbeidshandicap de gelegen-
heid te tonen wat ze in hun mars hebben.

Interesse om als organisatie uw deuren 
open te zetten voor werkzoekenden met 
een arbeidshandicap? 
Surf naar: http//www.vivosocialprofit.
org/?var=73 of contacteer Tine Winnelinckx 
(tw@vivosocialprofit.org, 02 229 20 39)

kort



zorgwijzer   |   06

“Samen werken aan  

kwaliteit van zorg”
Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, moet er een betere afstemming komen tussen de  
praktijk, de opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek in de zorg. dat geldt zowel voor de  
algemene ziekenhuizen als voor de psychiatrische centra en de woonzorgcentra. dat zegt althans  
de intersectorale  commissie voor verpleegkundige en paramedische zorg van zorgnet vlaanderen.  
Op 12 mei, dag van de verpleegkunde, wil zorgnet vlaanderen  met een visietekst het debat  
hierover  openen. voorzitter eddy impens van de commissie geeft tekst en uitleg.

zorg

Eddy Impens: “Door het ontbreken  
in de directe zorg van expertfuncties,  

ingevuld door masters in de  
verpleegkunde, is het moeilijk om 

nieuwe wetenschappelijke inzichten  
te laten doorstromen naar de praktijk.”



de intersectorale commissie voor ver-
pleegkundige en paramedische zorg is 
een ontmoetingsplaats voor ziekenhuizen, 
voorzieningen uit de ouderenzorg en de 
geestelijke gezondheidszorg rond één 
gemeenschappelijke deler: de zorg. het 
voorzitterschap van de commissie wisselt 
om de vier jaar, waarbij telkens een andere 
sector de voorzitter mag leveren. Sinds 
2010 wordt de commissie geleid door eddy 
impens, directeur patiëntenzorg van het 
psychiatrisch centrum Sint-jan-Baptist in 
zelzate. eddy impens maakt al sinds 1997 
deel uit van de commissie.

“Sinds 2008, onder het voorzitterschap 
van rita lagae en jef van holsbeke als  
secretaris van de commissie, werd expliciet 
gekozen voor de ontwikkeling van een reeks 
gepubliceerde visieteksten over de zorg en 
werden de agendapunten grondig voorbe-
reid door de staf en de leden van de com-
missie. dat gaf  de commissie onbetwist-
baar een nieuw elan”, weet eddy impens. 
“alle zorggerelateerde thema’s kunnen 
aan bod komen: functiedifferentiatie, so-
ciaalrechtelijke onderwerpen, de opvolging 
van de mobiele equipes enzovoort. Onze 
specifieke invalshoek is altijd de zorg. in 
2008 publiceerden we een brochure met 
een tienpuntenplan als blauwdruk voor de 
hedendaagse verpleegkunde. eén van die 
tien punten, de functiedifferentiatie, werd 
later uitgediept in een aparte publicatie. 
rond een ander aandachtspunt is sinds 
twee jaar een ad-hocwerkgroep actief, met 
name over de link tussen praktijk, opleiding 
en wetenschappelijk onderzoek. het doel 
van de werkgroep is een betere afstem-
ming van deze drie domeinen, die elk met 
zorgverbetering bezig zijn.”

meer masters nodig

“de domeinen praktijk, opleiding en 
wetenschappelijk onderzoek hebben elk 
hun besognes”, weet eddy impens. “laat 
ons beginnen met het wetenschappelijk 
onderzoek. ik ben het best thuis in de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz). dat is 
een erg weerbarstig terrein, waar nog maar 
weinig onderzoek plaatsgevonden heeft. er 
zijn ook maar weinig studenten die na hun 
bachelor verpleegkunde kiezen voor de 
master in de verpleegkunde/vroedkunde, 
keuzetraject geestelijke gezondheidszorg. 
dat is te begrijpen. het is nu eenmaal 
eenvoudiger om wetenschappelijk gefun-
deerde best practices uit te schrijven voor 
een decubitusbeleid dan onderzoek te 
verrichten naar de beleving van afzonde-
ring van psychotische patiënten of naar de 
resultaten van psycho-educatie bij mensen 
met middelengerelateerde problemen.”

Betere afStemming  nOdig tuSSen praktijk, Opleidingen en wetenSchappelijk OnderzOek

“Bovendien blijken weinig mensen in 
staat om het karige wetenschappelijke 
onderzoek dat bestaat, te vertalen naar de 
werkvloer. de meeste masters in de ggz zijn 
jong, hebben weinig praktijkervaring en een 
beperkte wetenschappelijke achtergrond. 
het is voor hen niet gemakkelijk om weten-
schappelijke inzichten te introduceren op 
de werkvloer, waar de manier van handelen 
vooral gebaseerd is op ervaring, intuïtie en 
routine. dat verander je niet zomaar. het is 
immers op de werkvloer dat het gebeurt, 
niet in de hoofden van wetenschappers. 
denken vanuit de praktijk is een absolute 
vereiste om wetenschappelijke inzichten 
te implementeren. ik kan je verzekeren 
dat de verpleegkundigen in de ggz het 
niet gemakkelijk hebben. hun job wordt 
dikwijls onderschat. dagelijks doen ze 
prachtige dingen. maar door het ontbreken 
van voldoende masters is het moeilijk om 
nieuwe inzichten te laten doorstromen naar 
de praktijk.”

“in de ggz is er bijvoorbeeld al vrij veel on-
derzoek gebeurd naar agressiebeheersing 
en afzondering van patiënten. de inzichten 
daarover worden op de werkvloer echter 
nog te weinig gebruikt om de praktijk te 
verbeteren. een ander voorbeeld: op veel 
plaatsen wordt ‘kooktherapie’ aangeboden. 
dat kan waardevol zijn voor de groepsin-
teractie of om bepaalde vaardigheden te 
oefenen. maar het blijkt ook een valkuil te 
zijn, want koken tijdens de therapie in een 
psychiatrisch centrum is totaal iets anders 
dan een patiënt die terug thuis in zijn 
eentje voor zichzelf moet kunnen instaan. 
goede kooktherapie zou op locatie bij de 
patiënt thuis moeten kunnen gebeuren. 
nog een voorbeeld: er is wetenschappelijk 
onderzoek naar de beleving van seksualiteit 
en intimiteit in een psychiatrisch centrum 
voorhanden, maar die inzichten worden 
lang nog niet overal even consequent en 
correct toegepast. 

dat heeft allemaal te maken met een gebrek 
aan mensen die deze wetenschappelijke 
inzichten op de juiste manier kunnen verta-
len naar de dagelijkse praktijk. wij hebben 
meer masters nodig die actief mee parti-
ciperen aan de uitvoering van de directe 
zorg en we vragen de overheid dan ook 
om additioneel budget te voorzien voor de 
financiering van één expert met een master-
opleiding op zestig voltijdse equivalenten 
zorgpersoneel (o.a. verpleegkundigen en 
zorgkundigen). die financiering van expert-
functies is uiteraard niet alleen broodnodig  
in de geestelijke gezondheidszorg, maar 
ook in de algemene ziekenhuizen, de woon-
zorgcentra en de thuiszorg. we staan voor 
grote uitdagingen en transformaties, en 
daarom hebben we in al deze zorgsectoren 

dringend nood aan deze verpleegkundige 
expertfuncties om in de toekomst zorg te 
kunnen blijven garanderen op een veilige, 
kwaliteitsvolle en efficiënt wijze.”

Stage voor docenten

“wat de tweede poot betreft, de opleiding, 
stel ik vast dat er heel veel gemotiveerde 
docenten zijn, maar dat de voeling met de 
praktijk soms ontbreekt. van verpleegkun-
digen wordt vandaag meer en meer ver-
wacht op het gebied van professionaliteit 
en specialisatie. docenten moeten mee-
groeien met die verwachtingen en doen dat 
ook. wij stellen voor om voor de opleiding 
van bachelors in hoofdzaak te kiezen voor 
docenten die een master behaalden, do-
centen die de complexe inzichten kunnen 
vertalen en die bachelors kunnen prikkelen 
om te leren. van nature uit zijn de meeste 
verpleegkundigen lezers noch schrijvers, zo 
blijkt uit onderzoek. maar in de toekomst 
wordt levenslang leren nog belangrijker 
dan het vandaag al is. Bachelors moeten 
tijdens hun opleiding leren leren, zodat ze 
blijven leren.”

“daarnaast is er een te groot schot tussen 
de onderwijs- en de praktijkmensen. het 
kan een optie zijn om meer met gastdo-
centen te werken, die vanuit hun praktijk 
een waardevolle bijdrage aan het onder-
wijs kunnen leveren. de knowhow en de 
kennis van de werkvloer moet naar de 
opleidingen gebracht worden. en waarom 
laten we docenten geen stage lopen in de 
voorzieningen? Op die manier zouden ze 
beter dan vandaag de polsslag van de zorg 
ondervinden en kunnen uitdragen.”

Dynamisch landschap

“Ook aan het derde luik, de praktijk, kan 
verder worden geschaafd”, vervolgt eddy 
impens. “ik geef zelf als gastdocent les aan 
de arteveldehogeschool en elk jaar bij de 
proclamatie zie ik veel abituriënten staan 
blinken van motivatie om zorg te verlenen. 
maar na verloop van tijd draaien veel van 
die mensen mee in de dagelijkse routine 
van een afdeling. ik zie in de praktijk te 
weinig gerichte inhoudelijke inscholing van 
nieuwe medewerkers. ja, we hebben peters 
en meters, we maken checklists en er zijn 
afspraken op afdelingsniveau. maar we 
hebben te weinig oog voor de zorginhou-
delijke en persoonsgebonden begeleiding. 

het ontwikkelen en uitbouwen van een 
gerichte interne inscholing en bijscholing 
is een uitdaging voor alle zorgsectoren 
waarin verpleegkundigen werken.uit eigen 
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ervaring weet ik dat het niet gemakkelijk 
is. zelf zijn wij in het pc Sint-jan-Baptist 
vier jaar geleden gestart met supervisie, 
wat een combinatie biedt van nog leren 
en al werken. concreet konden ver-
pleegkundigen in groepen van zes, tien 
sessies van drie uur supervisie volgen. 
het was een open aanbod, waarvoor 
een zeker engagement nodig was, 
want je moest er tijd en voorbereiding 
in steken. de bedoeling was om hulp-
verleners te laten reflecteren over zaken 
waar ze tegen aanlopen. Bijvoorbeeld 
als ze vast zitten met een patiënt, als 
ze het moeilijk hebben met eisen van 
familieleden of als de teamwerking 
niet helemaal vlot draait. dat was een 
waardevol project, dat door iedereen 
die eraan deelnam erg gewaardeerd 
werd. en toch is het project een stille 
dood gestorven. te weinig medewerkers 
wilden zich hiervoor engageren. jammer 
vond ik dat. maar je kunt echte supervi-
sie moeilijk verplicht maken.”

“de acute ziekenhuiszorg  ziet zich 
geconfronteerd met ingrijpende ontwik-
kelingen als gevolg van de verkorting 
van de ligduur en de technologische 
mogelijkheden die ontwikkelingen 
voortstuwen naar  meer transmurale 
en ambulante zorgvormen. in de oude-
renzorg , de thuiszorg en de chronische 
zorg is voorzieningoverschrijdende 
samenwerking en het ontwikkelen van 
ketenzorg meer dan ooit noodzakelijk . 
Ook in de geestelijke gezondheidszorg 
ontstaat  een zeer dynamisch zorgland-
schap. de veranderingen die onder 
artikel 107 mogelijk worden gemaakt 
door de flexibele inzet van de tot op 
heden toebedeelde middelen zullen 
ingrijpende gevolgen hebben voor de 
directe praktijkvoering. elk psychia-
trisch centrum zal strategische keuzes 
moeten maken. pc Sint-jan-Baptist 
kiest er bijvoorbeeld voor om te evo-
lueren naar een centrum met catego-
rale zorg, gericht op drie categorieën: 
verslavingszorg, forensische zorg en 
ouderenzorg. Onze regionale functie 
voor algemene psychiatrie bouwen we 
af. we werken wel mee aan de uitbouw 
van een mobiel team voor langdurige 
zorg, dat vanaf 2013 operationeel wordt 
in het meetjesland.”

“hoe meer veranderingen en evoluties, 
hoe noodzakelijker het is om opleiding, 
praktijkvoering en wetenschappelijk 
onderzoek op elkaar af te stemmen. 
alleen zo kunnen we erin slagen om met 
de beste mensen de best mogelijke zorg 
aan te bieden.”

voor jef van holsbeke, sectorcoördinator geestelijke  
gezondheidszorg en stafmedewerker verpleegkunde van  

zorgnet vlaanderen, is de visietekst  over opleiding, onderzoek en 
praktijk een van de laatste wapenfeiten. Begin mei gaat  

jef van holsbeke met pensioen. 33 jaar lang was hij  
een van de sterkhouders van zorgnet vlaanderen.

“Mensen bijeenbrengen  
en de discussie voeden  

voor een betere zorg, dat  

is voor mij de kracht  
van Zorgnet Vlaanderen”

jef van hOlSBeke neemt afScheid van zOrgnet vlaanderen

Jef Van Holsbeke: “Zoals de master 
verpleegkunde nu georganiseerd is, 

kan je dat best vergelijken met de 
route waarlangs men vroeger  

naar India voer: met een grote  
omweg via Kaap de Goede Hoop.  

Op zich is daar niets mis mee,  
maar ook wij moeten door het   

Suezkanaal kunnen varen.”
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“een betere afstemming tussen praktijk, 
opleiding en wetenschappelijk onderzoek 
is één van de cruciale elementen van het 
tienpuntenplan van zorgnet vlaanderen 
voor de verpleegkunde (gepubliceerd in 
2009). dat tienpuntenplan vormt een sa-
menhangend geheel, waarin bijvoorbeeld 
ook functiedifferentiatie en sterke leiding-
gevenden belangrijk zijn. de afstemming 
opleiding, praktijk en onderzoek vormt 
een wezenlijk onderdeel met het oog op 
de toekomst. als het in die driehoek goed 
zit, als de interactie er is op het terrein, dan 
kan dat een nieuwe dynamiek in de sector 
teweegbrengen”, zegt jef van holsbeke.

“de wisselwerking tussen opleiding, onder-
zoek en praktijk is altijd al een grote bekom-
mernis geweest. het blijft een voortdurend 
aandachtspunt, omdat er steeds nieuwe 
uitdagingen zijn waaraan we moeten be-
antwoorden. Ook toen ik in 1979 als staf-
medewerker verpleegkunde bij zorgnet 
vlaanderen startte, was de afstemming 
tussen praktijk en opleiding al een hot item. 
in die tijd werd werk gemaakt van ‘overeen-
komsten tussen scholen en ziekenhuizen om 
de kwaliteit en de leerresultaten van stage te 
verbeteren.’ Ook uit die tijd dateert het pro-
ject ‘integrerende verpleegkunde’, waarbij 
op basis van een nationaal en internatio-
naal onderzoek een nieuw model voor de 
verpleegkundige beroepsuitoefening werd 
geponeerd met verregaande consequenties 
voor de praktijk en het onderwijs. in dit 
project stond de interactie en wisselwerking 
tussen onderzoek, opleiding en praktijk 
reeds centraal. telkens als de maatschap-
pelijke context verandert moeten we de 
zorginhouden en de zorgvormen herdenken 
en aanpassen. dat is ook vandaag het geval. 
vandaag verblijven patiënten veel kortere 
tijd in het ziekenhuis, werkt een overgroot 
deel van de verpleegkundigen deeltijds, zijn 
de technische (lees: elektronische) commu-
nicatiemogelijkheden met reuzensprongen 
vooruitgegaan…” 

“het is dan ook niet toevallig dat uitge-
rekend dezer dagen het centrum voor 
ziekenhuis- en verplegingswetenschappen 
een cursus organiseert waarop de vraag 
gesteld wordt hoe de doelstellingen van 
een integrerende zorg vandaag op een 
geactualiseerde wijze kunnen vormkrijgen. 
in die zoektocht naar nieuwe antwoorden 
is een goed samenspel tussen onderzoek, 
opleiding en praktijk cruciaal. in de voorbije 
10 jaar zijn die misschien wat teveel uit 
elkaar gegroeid. met een nieuwe publicatie 
willen we een reeks concrete voorstellen 
formuleren om de interactie te verbeteren”, 
aldus jef van holsbeke.

De discussie voeden

“er zijn tal van redenen om de samenwer-

king tussen opleiding, praktijk en onder-
zoek aan te halen. neem bijvoorbeeld de 
stageplaatsen. nu er gelukkig meer jonge 
mensen studies verpleegkunde aanvatten, 
zal het erop aankomen om ook voldoende 
kwaliteitsvolle stageplaatsen aan te bie-
den. dat is geen evidentie vandaag. de 
scoop in de opleiding is nog altijd te zeer 
gericht op de acute somatische zorg, maar 
tegelijk heeft de vraag naar stageplaatsen 
vooral in de algemene ziekenhuizen een 
saturatiepunt bereikt. Ook in het onderwijs 
groeit het besef dat de ouderenzorg, de 
chronische en langdurige zorg, de gees-
telijke gezondheidszorg en de thuiszorg 
de grote uitdagingen vormen. Scholen 
hebben echter nog te weinig voeling met 
die sectoren. de scoop tijdens de basis-
opleiding moet dus breder worden, zowel 
op het inhoudelijke vlak, maar ook wat 
stageplaatsen betreft. zo eenvoudig is 
dat overigens niet, want de stageplaatsen 
moeten uiteraard ook pedagogisch en 
didactisch voldoende sterk zijn. ambas-
sadeur voor de zorgberoepen lon holtzer 
is in dat kader de randvoorwaarden voor 
kwaliteitsvolle stages in kaart aan het bren-
gen. het zal resulteren in een charter voor 
stage in de sectoren ouderenzorg en ggz. 
zo biedt elke uitdaging meteen ook nieuwe 
opportuniteiten voor samenwerking tussen 
onderzoek, opleiding en praktijk.”

“de evoluties in de verpleegkunde gaan 
ondertussen verder”, zegt jef van hols-
beke. “in de vorig jaar uitgebrachte pu-
blicatie over functiedifferentiatie heeft 
zorgnet vlaanderen in samenspraak met 
de vlaamse verpleegunie en het nvkvv 
concrete voorstellen geformuleerd om 
op een meer gerichte en selectieve wijze 
gebruik te maken van de competenties 
van verpleegkundigen. we pleiten voor 
de introductie van o.a. verpleegkundige 
expertfuncties in de directe zorgverlening. 
het voorstel hiertoe werd inmiddels herno-
men in een advies van de nationale raad 
voor ziekenhuisvoorzieningen (zie verder in 
deze zorgwijzer). kwaliteit en veiligheid in 
de gezondheidszorg worden mee bepaald 
door de wijze waarop meer evidence based 
practices ingang vinden in de directe zorg. 
dat veronderstelt meer masters in de ver-
pleegkunde in de directe zorg.” 

Universitaire opleiding

“Belangrijk voor de toekomst van de ver-
pleegkunde is de ontwikkeling van een 
directe opleiding op universitair niveau”, 
stelt jef van holsbeke. “zoals de master 
nu georganiseerd is, kan je dat vergelijken 
met de route waarlangs men vroeger naar 
india voer: met een grote omweg via kaap 
de goede hoop. Ook wij moeten door het 
Suezkanaal kunnen varen. nu moet ieder-
een eerst naar de hogeschool, pas daarna 

kan je een master aanvatten. Op zich is 
daar niks mis mee, maar op die manier 
missen we wel een grote groep studenten 
uit het secundair onderwijs die sowieso 
direct voor een universitaire studie kiezen. 
en aangezien verpleegkunde niet in het 
universitaire aanbod zit na het middelbaar 
onderwijs, laten veel knappe en ambitieuze 
studenten het vakgebied en het beroep 
verpleegkunde aan zich voorbijgaan. totaal 
ten onrechte. als je voor kinesitherapie en 
logopedie wel direct naar de universiteit 
kan, dan zie ik geen reden waarom dat niet 
het geval zou kunnen zijn voor verpleeg-
kunde. als we dat niet veranderen, dan 
verliezen we niet alleen veel waardevolle 
krachten, maar dan dreigt verpleegkunde 
de facto beperkt te worden tot uitvoerende 
beroepsuitoefening. veel beter zou zijn als 
verpleegkundigen mee zouden nadenken 
over de ontwikkelingen binnen hun eigen 
beroep, niet alleen vanuit hun praktijk, 
maar ook vanuit een academische scholing. 
let wel, de universitaire opleiding waarvoor 
ik pleit leidt ook naar de praktijk van de 
werkvloer.”

“zorgnet vlaanderen maakt dan ook werk 
van een visietekst die pleit voor het creëren 
van een bijkomende opleidingsweg die 
mogelijk maakt dat studenten uit het secun-
dair onderwijs rechtstreeks op universitair 
niveau kunnen studeren voor master in de 
verpleegkunde. we zullen deze visietekst 
aan alle betrokken partijen overmaken. 
mensen rond de tafel brengen om visies en 
actievoorstellen te formuleren, dat is altijd 
onze rol geweest. Op die wijze willen we 
de discussie voeden en op gang brengen, 
en voortdurend alert blijven voor verande-
ringen in noden en behoeften in de zorg.”

“ik ben zelf verpleegkundige van ba-
sisopleiding met een masterdiploma 
ziekenhuiswetenschappen. ik heb altijd 
die dubbele affiniteit met de zorg én met 
het beleid gekoesterd. die twee velden 
moeten elkaar voortdurend inspireren, 
uitdagen, bevragen en versterken. en het 
resultaat daarvan moet steeds opnieuw 
vertaald worden in concrete actiedoelen 
die de zorgverleners in de praktijk in staat 
stellen betere zorg te geven. dat realiseer 
je uiteraard alleen maar in samenwerking 
met veel verschillende actoren. voor mij is 
dat de kracht van een ledenvereniging als 
zorgnet vlaanderen: mensen bijeenbren-
gen, visies formuleren en die vertalen in 
concrete vernieuwingsprojecten. ik kijk dan 
ook met bijzonder veel voldoening terug 
op mijn loopbaan bij zorgnet vlaanderen. 
ik heb veel kansen gekregen en heel veel 
vertrouwen en waardering. ik weet dat ook 
mijn collega’s en ‘opvolgers’ op zorgnet 
vlaanderen diezelfde betrokkenheid en 
gedrevenheid hebben. ik neem dus met 
een gerust hart afscheid”, aldus nog jef 
van holsbeke.
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1. Advies van 11 juni 2009, http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Nationalcouncilforhospitalfaci/index.htm
2.  Functiedifferentiatie in de verpleegkunde, 2009
3. Functiedifferentiatie en functieclassificatie in de verpleegkundige beroepsuitoefening, 2011

nrzv  heeft advieS klaar Over functiedifferentiatie in de verpleegkunde

“Functiedifferentiatie nodig voor kwaliteit 

van zorg” de zorg wordt steeds complexer en specifieker. functie differentiatie  
in de verpleegkunde, met experten in diverse domeinen en op  
verschillende niveaus, kan een oplossing bieden. tegelijk wordt zo  
het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker gemaakt. de voorbije 
jaren zagen tal van nieuwe initiatieven op dat gebied het licht.  
de nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen (nrzv) heeft hierover 
een advies opgesteld  dat klaarheid wil scheppen en een kader wil  
bieden voor de verdere ontwikkeling van functiedifferentiatie.

het advies van de nrzv is ondertussen 
goedgekeurd door de sectie erkenning en 
programmatie. zodra ook de sectie finan-
ciering groen licht geeft, kan het advies 
naar het bureau en van daar naar minister 
laurette Onkelinx. het advies is grondig 
voorbereid door een ad-hocwerkgroep 
onder voorzitterschap van frieda ghekiere, 
directeur verpleegkunde van het Sint- 
vincentiusziekenhuis in deinze. 

“in juni 2009 bracht een eerste advies de 
problematiek van verpleegkundigen in 
zorginstellingen in kaart1”,vertelt frieda ghe-
kiere. “wat nu voorligt, is een vervolgadvies 
dat ingaat op één facet, met name de functie-
differentiatie. hiervoor hebben we  dankbaar 
gebruik gemaakt van de visietekst van de 
vlaamse verpleegunie2 en de brochure van 
zorgnet vlaanderen3over dit onderwerp. 
Ondertussen zijn her en der initiatieven 
ontstaan. enkele grote ziekenhuizen hebben 
het voortouw genomen; we staan dus niet 
allemaal even ver. het is tijd om die initiatie-
ven in perspectief te plaatsen  en afspraken 
te maken over de terminologie, zodat we 
op termijn overal dezelfde benamingen 
en inhouden hanteren. die taxonomie is 
nodig voor de herkenbaarheid, maar ook 
om verwachtingen te duiden en de gepaste 
waardering te kunnen geven. wat bedoelen 
we precies met een ‘expertfunctie’ of een 
‘referentieverpleegkundige’? we moeten 
daar op één lijn zitten. let wel, het kader dat 
we aanreiken is bedoeld als referentiekader 
en als hulpmiddel, niet als keurslijf. we 
moeten ruimte laten voor flexibiliteit en voor 
toekomstige ontwikkelingen. het is dan ook 

expliciet niet de bedoeling om dit advies nu 
zonder meer te gaan opleggen en in wetten 
of erkenningsnormen om te zetten.”

“functiedifferentiatie gaat over het creëren 
van functies met onderscheiden taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
binnen dezelfde doelgroep. in het advies 
hebben we het alleen over de verpleegkun-
digen, niet over de rol van de zorgkundigen. 
we hebben het dus ook niet over taakuit-
zuivering of ‘taakherschikking’, wat ik een 
betere term vind.”

“functiedifferentiatie is nodig om de 
kwaliteit van de zorg hoog te houden”, 
vervolgt frieda ghekiere. “de zorg wordt 
almaar complexer en specifieker. in al-
gemene en psychiatrische ziekenhuizen 
is dit onder meer het gevolg van een se-
lectiever gebruik van een ziekenhuisop-
name en daaraan gekoppeld  de kortere 
ligduren; in ander zorgsectoren, o.a. ou-
derenzorg en thuiszorg is dat het gevolg 
van de toename van chronische ziekten. 
het organiseren en verstrekken van een 
veilige en kwalitatief hoogstaande zorg 
vereist een meer specifieke en selectieve 
inzet van de uiteenlopende competenties 
van verpleegkundigen. Op de werkvloer 
is er reeds enorm veel knowhow om 
goede zorg te bieden. we willen die 
beter benutten. Ook de integratie in de 
praktijk en in het onderwijs  van nieuwe 
wetenschappelijke inzichten is een grote 
uitdaging voor de toekomst. het creëren 
van expertfuncties in de directe zorg kan 
hiertoe bijdragen.

Bovendien kunnen we met de functiedif-
ferentiatie het verpleegkundig beroep 
aantrekkelijker maken, door bijkomende, 
niet-hiërarchische doorgroeimogelijkheden 
te voorzien. verpleegkundigen met een 
klinische expertise worden vandaag im-
mers niet altijd voldoende gehonoreerd. 
ten slotte willen we ook een brug bouwen 
naar de functieclassificatie van if-ic, het 
instituut voor functieclassificatie, dat sys-
tematisch alle functies in de zorgsector 
analyseerde en beschreef, als basis voor 
een objectief verloningsbeleid.”

Gemengde teams

“zorg op maat en dit 24 uur op 24, 7 dagen 
op 7, vereist een doordachte inzet van de 
beschikbare mensen en middelen. Om die 
verpleegkundige opdrachten te realiseren, 
is het in principe het gemakkelijkst als we 
met homogene teams kunnen werken”, zegt 
frieda ghekiere. “maar dat is niet langer 
haalbaar. we moeten leren onze zorgver-
lening te organiseren vanuit gemengde 
teams met de competentiemix die vereist 
is voor de zorg. niemand kan competent en 
gespecialiseerd zijn in alles. tegelijk blijven 
in de huidige organisatie van het verpleeg-
kundige werk nog te veel competenties  
onaangeboord. we moeten het aanwezige 
potentieel beter benutten.
 
Ook op het niveau van de opleidingen 
is er vanalles aan het bewegen. zeker in 
vlaanderen, waar het onderwijs zelfs voor-
uitloopt op de organisatie van de zorg op 
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Frieda Ghekiere: “We moeten leren onze zorgverlening te  
organiseren vanuit gemengde teams met de competentiemix  

die vereist is voor de zorg. Niemand kan competent en gespecialiseerd 
zijn in alles. Tegelijk blijven in de huidige organisatie van het  

verpleegkundige werk nog te veel competenties  onaangeboord.  
We moeten het aanwezige potentieel beter benutten.”

het terrein.  masters in de verpleegkunde 
kunnen bijvoorbeeld nog onvoldoende 
gehonoreerd worden als ze in de directe 
zorg worden ingezet als verpleegkundig 
specialist. dat is jammer, want zo dreigen 
wij die hooggeschoolde verpleegkundigen 
te verliezen aan andere sectoren (industrie 
en farmasector), die deze mensen wél een 
job en een verloning op hun niveau kunnen 
bieden.”

“Specialisatie is absoluut nodig, maar tege-
lijk moeten we erover waken dat de directe 
patiëntenzorg, de ‘zorg aan bed’, versterkt 
wordt. het is niet de bedoeling om een extra 
middenkader te creëren. alle verpleeg-
kundige expertfuncties blijven actief in de 
patiëntenzorg, binnen een team op een 
afdeling. uiteraard kunnen ze gedeeltelijk 
vrijgesteld worden voor bepaalde opdrach-
ten, al dan niet afdelingsoverschrijdend.”

“dit advies gaat uit van de nationale raad 
voor ziekenhuisvoorzieningen, maar ook 
andere sectoren moeten deze oefening 
maken”, aldus frieda ghekiere. “het advies 
is voorbereid door een ad-hocwerkgroep 
met leden van de sectie financiering en 
van de sectie erkenning en programmatie, 
versterkt met een aantal experten. maar 
voor de woonzorgcentra, de psychiatrische 
verzorgingstehuizen, de thuiszorg en an-
dere sectoren zal deze analyse ook moeten 
gebeuren de uitdagingen in die sectoren 
zijn immers erg gelijklopend. er is overal 
nood aan competenties en specialisaties. 
her en der zie je ook in deze sectoren al 
initiatieven groeien op het werkveld.”

verpleeg- 
kunde
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de ‘verpleegkundige management-
functies’ – hoofdverpleegkundige, 
diensthoofd, hoofd van het verpleeg-
kundige departement – zijn eerder al 
beschreven in de wetgeving. het advies 
van de nationale raad van ziekenhuis-
voorzieningen doet nu een voorstel om 
de ‘verpleegkundige expertfuncties’ te 
omschrijven. hier geven wij alvast de 
krijtlijnen.

Referentieverpleegkundige
– De referentieverpleegkundige heeft  

een expertise op een bepaald zorg-
domein, voor een bepaalde pa-
tiëntengroep of voor een bepaald 
zorgaspect.

– De referentieverpleegkundige neemt 
zijn rol als expert op voor de ver-
pleegkundige equipe waartoe hij 
behoort.

– Enkele voorbeelden: wondzorg, 
tilcoach, pijn, infuustherapie, psy-
cho-educatie, incontinentie, stage-
mentor...

– De rol als referentieverpleegkun-
dige wordt gecombineerd met de 
opdracht als verpleegkundige.

– Referentieverpleegkundigen moe-
digen collega’s aan om op het refe-
rentiedomein meer patiëntgerichte 
en kwalitatief betere observaties 
te doen. Zij werken mee aan de 
ontwikkeling en de implementatie 
van protocollen, standaarden en 
klinische paden. Ze geven raad, 
instructies en opleiding aan col-
lega’s.

Verpleegkundig consulent
– De verpleegkundig consulent is 

een verpleegkundige met een bij-
zondere expertise die organisatie-
breed en/of organisatieoverschrij-
dend werkt in de patiëntenzorg.

– De acties van de verpleegkundig 
consulent kunnen patiëntgeoriën-
teerd of collegageoriënteerd zijn, 
maar zijn meestal een combinatie 
van beide.

– Enkele voorbeelden: diabetesedu-
cator, borstverpleegkundige, pal-
liatief supportconsulent, psychi-
atrische of geriatrische liaison, 
agressiebeheerconsulent, valpre-
ventieconsulent, hef- en tilconsu-
lent...

– De consulentfuncties blijven ge-
combineerd met activiteiten als 
verpleegkundige aan het bed van 

de patiënt, maar vereisen een vol-
doende ruime vrijstelling voor de ex-
pertiseopdracht.

– Een aantal opdrachten zijn gelijkaar-
dig aan die van de referentieverpleeg-
kundigen, maar liggen op het niveau 
van de organisatie of ruimer. Zo be-
hoort de coördinatie van de werking 
van de referentieverpleegkundigen in 
een bepaald zorgdomein tot de moge-
lijke opdrachten van de verpleegkun-
dig consulent.

– Verpleegkundig consulenten hebben 
minimaal een bachelor in de verpleeg-
kunde, aangevuld met een specifieke 
opleiding in hun expertisedomein.

Verpleegkundig specialist
– De verpleegkundig specialist werkt 

aan een voortdurende verbetering van 
de kwaliteit van de patiëntenzorg en 
aan de professionalisering en ontwik-
keling van de verpleegkunde. Hij ver-
taalt wetenschappelijke bevindingen 
naar praktisch gebruik in het werkveld, 
voert praktijkwetenschappelijk onder-
zoek uit en zet kwaliteitsprojecten op.

– De verpleegkundig specialist werkt 
resultaatgerichte verbeterprojecten 
uit, zoals richtlijnen, protocollen, kli-
nische zorgpaden en evidence based 
guidelines.

– De opdrachten van de verpleegkundig 
specialist zijn klinisch leidinggeven, 
kwaliteitsmanagement voor verpleeg-
kundig beleid, research, klinische ex-
pertise verwerven en doorgeven.

– De functie van verpleegkundig spe-
cialist blijft gecombineerd met acti-
viteiten als verpleegkundige aan het 
bed van de patiënt, maar vereist een 
voldoende vrijstelling voor de experti-
seopdracht.

– Een verpleegkundig specialist heeft 
minimaal een master in de verpleeg-
kunde met een bijkomende opleiding 
in zijn specialisatie op het niveau van 
hoger onderwijs of op universitair ni-
veau.

uit deze functieomschrijving blijkt dat er 
een verschil is tussen de verpleegkundige 
specialisten en de gespecialiseerde ver-
pleegkundigen. die laatsten zijn verpleeg-
kundigen met een bijzondere beroepstitel 
of een bijzondere beroepsbekwaming. zij 
kunnen niet zonder meer in een of andere 
categorie van verpleegkundige expertfunc-
ties ondergebracht worden; alles hangt af 
van hun ervaring en specifieke opdrachten.

Taxonomie van verpleegkundige functies

4. Dit bedrag vertegenwoordigt de meeruitgave 
voor de vergoeding van wat een master kost 
ten opzichte van een bachelor verpleeg-
kunde, in de veronderstelling dat in alle 
algemene ziekenhuizen, psychiatrische zie-
kenhuizen, instellingen voor beschut wonen 
en PVT’s het volledige quotum van 0,5 VTE 
per 30 VTE is ingevuld (kruissnelheid).

“hoe het nu verder moet met dit advies? 
wij vragen aan minister laurette Onkelinx 
om het kader en de terminologie over te 
nemen. en hoewel we heel goed beseffen 
dat de crisis zich laat voelen, pleiten we 
voor financiële incentives om de functie-
differentiatie vorm te geven. Op kruissnel-
heid vragen we hiervoor 17 miljoen euro4. 
met dat bedrag kunnen we de masters in 
expertfuncties ook als masters verlonen. 
wij vragen dus geen extra personeel, maar 
de meerprijs die een master kost, moet wel 
vergoed worden. we gaan daarbij uit van 
0,5 vte (voltijds equivalent) per 30 vte, 
wat neerkomt op ongeveer 0,5 vte per 2 
afdelingen.”

“functiedifferentiatie en taakherschikking 
vormen een weg die we zeker verder moe-
ten bewandelen”, stelt frieda ghekiere. 
“naast de hiërarchische doorgroeimoge-
lijkheden is de tijd rijp voor een ‘klinische 
ladder’. zo’n klinische expertise kan zo-
wel gericht zijn op een bepaald domein, 
bijvoorbeeld incontinentie, als op een 
bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld oude-
ren. hier ligt een erg belangrijke uitdaging 
voor de directe leidinggevenden en het 
middenkader. zij moeten de aanwezige 
capaciteiten en competenties afstemmen 
op de zorgnoden. meer dan ooit moeten 
onze hoofdverpleegkundigen leiders zijn 
met een visie. leiders die weten waar we 
naartoe moeten en die met dat doel voor 
ogen hun visie kunnen overbrengen op de 
groep. naast de artsen en de paramedici 
heeft elk van ons zijn taak en opdracht, de 
verpleegkundigen, de zorgkundigen, de 
logistiek assistenten, de schoonmakers, 
noem maar op.  maar als team werken we 
allemaal samen aan de totaalzorg voor de 
patiënt. dat realiseren, zonder ‘in hokjes 
denken’ te vervallen, is voor mij de grote 
uitdaging van de hoofdverpleegkundigen 
vandaag. hier is leiderschap en de juiste 
cultuur voor nodig. niemand kan vandaag 
nog in zijn eentje instaan voor de totaal-
zorg. alleen als team kunnen we de zorg 
nog waarmaken.”
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carine SumBula, verpleegkundige wzc Sint-alexiuS tienen

“Kiezen voor  

werk en  
gezin”
“ik heb al op heel wat plaatsen gewerkt. 
mijn eerste job was in het heilig-hartzie-
kenhuis in leuven, op de dienst geriatrie. 
ik volgde toen ook een opleiding tropische 
geneeskunde. toen ik daarmee klaar was, 
ben ik zeven maand voor artsen zonder 
grenzen in Sierra leone gaan werken 
daarna ben ik aan de slag gegaan in het 
psychiatrisch ziekenhuis van de  broeders 
alexianen in tienen. 

toen ik hoorde dat er een plaats vrijkwam 
in het dagcentrum van woonzorgcentrum 
Sint-alexius, ben ik daarvoor gegaan, onder 
andere om werk en gezin beter te kunnen 
combineren. inmiddels ben ik hier al vijf 
jaar. mijn werk is vooral administratief.  
ik ben verantwoordelijk voor de medicatie, 
maak afspraken met mensen die interesse 
hebben voor ons centrum, voer intake-
gesprekken met hen, houd dossiers bij, 
ondersteun mijn collega’s als het druk is... 

Of ik dit werk met mijn voorgeschiedenis 
wel avontuurlijk genoeg vind (lacht)? ze-
ker, vooral omdat deze job een bewuste 
keuze is geweest. wat wij hier doen, in het 
dagcentrum, heeft bovendien een grote 
maatschappelijke waarde: alles in het werk 
stellen om mensen zo lang mogelijk thuis 
te laten wonen. Bijdragen aan hun comfort, 
geeft ook voldoening.”
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uit de 
praktijk



“Zorg moet anders gaan werken”

meer ouderen om te verzorgen en minder jongeren om dat te doen. de vergrijzing weegt  
op de zorgsector. “als we echt meer willen doen met minder, dan moeten we het werken  

in de zorg anders organiseren.” dat zegt arbeidssocioloog geert van hootegem van  
de ku leuven. volgens de professor moet we komaf maken met het versnijden van behandelingen.  

“niet de handeling primeert, maar de patiënt.”

interview met prOf. geert van hOOtegem, arBeidSSOciOlOOg

Geert Van Hootegem: “ik heb mijn kranten 
graag om kwart voor zeven in de bus. dan 
kan ik ze meenemen op weg naar het werk. 
mijn briefwisseling wil ik desnoods één keer 
per week in de lokale supermarkt ophalen. 
voor mij is dat een ideaal scenario. voor 
mijn bejaarde buurvrouw is dat onaan-
vaardbaar. zij wil niet dat de postbode  
’s ochtends vroeg komt, zij wil er om elf 
uur een praatje mee slaan. Onze postbode 
weet dat we allebei iets anders van hem 
verwachten. toch doet hij, onder druk van 
het systeem waarin hij werkt, elke dag 
hetzelfde, bij mij en bij mijn buurvrouw. 
resultaat: iedereen ontevreden.”

de dagelijkse postbedeling in de straat van 
geert van hootegem heeft veel gemeen met 
hoe het er volgens de professor in de zorg 
aan toegaat. “Ook onze zorgverlening is 
door de jaren heen gestandaardiseerd. voor 
elke taak treedt er een andere ‘specialist’ 
naar voren. daar kruipt enorm veel tijd in 
en dat kost enorm veel geld. Bovendien 
werkt die aanpak enkel met een zeer goede 
onderlinge communicatie. in de praktijk is 
het voor patiënten en familieleden echter 
vaak puzzelen om alle informatie bij elkaar 
te krijgen.”

Daar staat tegenover dat we een zeer 
goede zorg hebben, waar veel andere 
landen jaloers op zijn.
“dat klopt, maar gezien de demografische 
ontwikkelingen is het maar de vraag hoe 
lang ons systeem in zijn huidige vorm 
houdbaar is. de babyboomgeneratie stapt 
momenteel massaal uit de arbeidsmarkt. 
daar staan te weinig nieuwkomers tegen-
over om die arbeidsplaatsen in te vullen. 
die schaarste is structureel. in de zorg is de 
situatie extra prangend, omdat het surplus 
aan ouderen en de stijgende levensver-
wachting het aantal zorgbehoevenden zeer 
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snel doet toenemen. meer werk voor minder 
mensen dus.”

Hoe pakken we dat best aan? Harder 
werken?
“er wordt al ontzettend hard gewerkt in de 
zorgsector. ik denk niet dat daar nog veel 
marge is. extra aanwerven is een optie, 
maar men vindt nu al amper mensen. 
neen, de oplossing ligt in anders te gaan 
werken, zodat het probleem zichzelf deels 
oplost. want ook al wordt er hard gewerkt 
en vloeit er veel geld naar de zorg, er wordt 
ook weleens geklaagd over de kwaliteit van 
die zorg.”

In een eerder interview zei u ook al 
dat patiënten niet tevreden zijn over 
de zorg. Op basis waarvan zegt u dat?
“dat is - toegegeven - op basis van wat ik 
hoor. maar de zorg geeft zelf ook indicaties 
in die richting. uit mijn contacten met zorg-
instellingen leid ik af dat de massa mid-
delen die ingezet wordt niet in verhouding 
staat met de patiëntentevredenheid.”

Waar zit dan de moeilijkheid?
“ik denk vooral in de versnippering van de 
zorg. mensen hebben niet het gevoel dat ze 
zorg op maat krijgen. in de woonzorgcentra 
wordt het werk verdeeld tussen verpleging, 
verzorging en logistiek. Binnen die peilers 
zijn er nog eens opsplitsingen. tijdens het 
werk worden al die deeltaken één na één 
uitgevoerd. is het tijd om op te staan, dan 
gaat men gewoon de lijn af. de architectuur 
van een woonzorgcentrum is ook daarop 
geënt. er is amper ruimte voor individuele 
behoeften. misschien wil een bewoner eens 
wat vroeger of later opstaan? maar dat kan 
vaak niet. Ook voor zorgverleners is dat 
frustrerend. want ook al willen ze meer 
op maat werken, het systeem laat hen dat 
niet toe.

hetzelfde zie je in ziekenhuizen. daar word 
je als patiënt bij wijze van spreken in stuk-
jes gesneden, telkens voor een deeltje van 
de kwaal waarvoor je binnenkomt. daarna 
rij je van hot naar her en doorloop je vaak 
meer dan één intakegesprek. elke keer zie 
je maar een deeltje van het hele ‘productie-
proces’. patiënten en familieleden hebben 
het zo zeer moeilijk om een volledig beeld 
van hun situatie te krijgen.
een sprekend voorbeeld dat ik onlangs 
hoorde, had te maken met familiaal geweld. 
het duurde zestien maanden om, vanaf de 
eerste melding, alle stappen te doorlopen 
om recidive te voorkomen. zestien maan-
den... en dat voor een zware problematiek, 
waar recidive heel vaak voorkomt, en waar-
bij het belangrijk is om snel op te treden. 
waarom sleept dat zo lang aan? Omdat er 
een resem organisaties bestaat die elk een 
stukje van de problematiek behandelen.”

Zorgvraagstukken zijn toch vaak com
plexe materies die om specialisatie 
vragen?
“ja, maar onze fascinatie voor specialisatie 
heeft de zorg ook heel complex gemaakt. 
en complexe systemen zijn kwetsbaar, re-
ageren weinig alert en hebben het moeilijk 
met verandering. de kans op storingen is 
bovendien zeer groot.
hebben we echt zoveel specialisatie nodig? 
Ook die vraag moeten we durven stellen. 
als een organisatie voor thuisverpleging mij 
zegt dat maar 20% van haar cliënten zorg 
nodig hebben die echt gediplomeerde ver-
pleegkundigen vereist, dan is er ruimte voor 
verandering. de functionele manier waarop 
het zorgwerk nu georganiseerd is, laat niet 
toe om te vertrekken vanuit de behoeften 
van de patiënt. en dus werft men aan in 
functie van de meest zorgbehoevende, met 
overkwalificatie tot gevolg.
we moeten de zorgketen herbekijken: vanaf 
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Geert Van Hootegem, arbeidssocioloog  
KU Leuven: “Onze fascinatie voor specialisatie  
heeft de zorg heel complex gemaakt.”

de geboorte tot en met de palliatieve zorg. 
hoe hangen alle organisaties die daartus-
sen optreden samen? hoe kunnen die 
samenwerken?”

Zal dat automatisch tot vereenvoudi
ging leiden?
“kijk naar de thuiszorg, wat op zich geen 
ingewikkeld proces is. voor onze kinderen 
zorgen we als ouders op een gelijkaardige 

organisaties en/of afdelingen behoren. laat 
die organisaties fuseren of op zijn minst 
verregaand samenwerken.”

Vreest u niet dat fusies tot zeer grote 
zorgorganisaties alles nog complexer 
zullen maken?
“het grote gevaar is inderdaad dat men 
de winst alleen in schaalvergroting ziet. 
ik heb niets tegen grote organisaties, 
maar het risico op bureaucratie, regels 
en procedures neemt er wel door toe. je 
merkt nu al dat in grotere zorgorganisaties 
de overheadkosten toenemen ten koste 
van de veldwerkers. uit engels onderzoek 
blijkt dat de productiviteitswinst die ver-
pleegkundigen er boeken volledig wordt 
afgeroomd door de extra administratieve 
last die daarvoor nodig is. dat moeten we 
vermijden. de winst zit volgens mij vooral 
in de afhankelijkheden, in het organiseren 
van samenwerkingen.

veranderingen zijn altijd moeilijk. daar is 
een zekere vorm van dwang voor nodig. 
maar die is er vandaag, in tegenstelling tot 
de voorbije vijftig jaar, waarin we lang een 
overaanbod op de arbeidsmarkt hebben 
gekend. de nood om onze processen voor 
het licht te houden, was in die periode veel 
minder sterk.
naast dwang moet er ook drang zijn, goes-
ting om te veranderen. Ook die is volgens 
mij aanwezig. via ‘flanders Synergy’ (een 
platform voor innovatie op het vlak van 
arbeidsorganisatie, opgericht door Geert 
Van Hootegem, red.) heb ik al ontzettend 
veel vragen daarover ontvangen. Ook op 
congressen, tijdens vergaderingen en in 
raden merk ik veel bereidheid en instem-
ming met mijn conclusies. het is nu kwestie 
er werk van te maken.”

wv

manier, zonder daarvoor gestudeerd te 
hebben, zonder planning... toch is er bij 
thuiszorg zowel een arts, een verpleegkun-
dige, een verzorgende en een logistieke 
kracht betrokken. komt daar nog bij: een 
maatschappelijk assistent voor het intake-
gesprek en een planner om alles in goede 
banen te leiden. voor iets wat ouders spon-
taan doen, hebben we hier al zes functies 
opgesomd die allemaal tot verschillende 

arbeids-
organisatie
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“de commissie sociale verhoudingen is 
een overlegplatform van de ziekenhui-
zen, de geestelijke gezondheidszorg en 
de ouderenzorg”, vertelt christine van 
der hoogerstraete. “Ook icurO en mid 
maken er deel van uit. tot nu focuste de 

commissie vooral op sociaalrechtelijke 
thema’s. Bij veel organisaties van zorgnet 
vlaanderen groeit echter de behoefte om 
ook specifieke hr-thema’s aan te pak-
ken. een sterk human-resourcesbeleid is 
immers noodzakelijk om de uitdagingen 

van de toekomst aan te gaan. een en an-
der is in een stroomversnelling gekomen 
met het dossier brugpensioen. Ook onze 
medewerkers zullen in de toekomst langer 
aan de slag moeten blijven. hoe gaan 
we daarmee om? hoe zorgen we ervoor 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid  

krijgt prioriteit
de intersectorale commissie sociale verhoudingen van zorgnet vlaanderen wil meer dan  

vroeger het brede palet van de human recources bestrijken. naast de strikt sociaal-juridische 
vraagstukken pakt de commissie nu ook strategisch belangrijke hr-thema’s aan. Om die  

verbreding in de verf te zetten, spreken we voortaan over de ‘intersectorale commissie  
medewerkersbeleid’. als eerste prioriteit buigt de commissie zich over een ‘leeftijdsbewust  

personeelsbeleid’. wij gingen praten met christine van der hoogerstraete, directeur p&O  
van az Sint-lucas gent en kersvers voorzitter van de vernieuwde commissie.

HRM
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Christine Van der Hoogerstraete:
“Er is in de voorzieningen veel expertise aanwezig. 
We moeten die bundelen en elkaar stimuleren om 
nieuwe wegen te ontdekken.”

interview met chriStine van der hOOgerStraete,  
vOOrzitter interSectOrale cOmmiSSie medewerkerSBeleid

je kunt geen personeelsbeleid uittekenen 
op het niveau van elk individu, maar op 
het niveau van een team heb je wat meer 
speelruimte. elk individu heeft zijn eigen 
noden en verwachtingen waaraan je als 
organisatie onmogelijk à la carte kunt 
voldoen. maar op het niveau van een team 
is meer mogelijk, als dat goed gemanaged 
wordt.”

Denkpistes

“hoe groter de schaal waarop je werkt, hoe 
groter de mogelijkheden”, aldus christine 
van der hoogerstraete. “in gent komen we 
sinds kort samen in een lerend netwerk 
voor innovatieve zorgorganisatie. in het 
netwerk zitten ziekenhuizen, psychiatrische 
ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, het 
rode kruis,... Ook hier bekijken we samen 
hoe we de zorgsector aantrekkelijk kunnen 
maken, onder meer met een leeftijdsbe-
wust personeelsbeleid. door met al die ver-
schillende actoren samen te zitten, groeien 
nieuwe denkpistes. zou het bijvoorbeeld 
een idee zijn om een verpleegkundige van 
een ziekenhuis na x aantal jaren te laten 
doorstromen naar een woonzorgcentrum? 

“nog een denkpiste is de evolutie naar 
een andere zorgorganisatie. waardevolle 
ideeën hierover kunnen best nog eens 
grondig getoetst worden, maar het klopt dat 
departementen in een ziekenhuis vaak te 
veel naast elkaar werken. Om de processen 
goed af te stemmen, zijn dan soms erg veel 
vergaderingen nodig. we moeten proberen 
de processen korter te maken en mensen 
meer regelruimte te geven. maar toverop-
lossingen zijn er niet. er moet altijd iemand 
de eindverantwoordelijkheid nemen.”

Leidinggevenden

“in az Sint-lucas gent investeren we de 
jongste jaren alvast veel in onze leiding-
gevenden”, vertelt christine van der hoo-
gerstraete. “vorig jaar stond dit in het teken 
van ‘een professionele communicatie van 
leidinggevenden met hun medewerkers’, 
dit jaar focussen we op het evalueren van 
de eigen medewerkers. elke medewerker 
heeft recht op correcte feedback. wij doen 
dat aan de hand van een evaluatieinstru-
ment  gebaseerd op competenties. we 
hebben een eigen competentiemodel 
ontwikkeld met een ‘competentiewoor-

dat mensen aan het werk kunnen blijven 
zonder burn-out of fysieke problemen? 
hoe houden we jobs in de zorg boeiend 
en aantrekkelijk, een hele loopbaan lang? 
als we hierover nadenken, komen we snel 
terecht bij andere thema’s die de jongste 
jaren sterk leven, zoals functieclassificatie 
en competentiemanagement. die thema’s 
zijn van strategisch belang voor elke zorg-
voorziening. daarom heeft de commissie 
ervoor gekozen om ook expliciet deze 
thema’s aan te pakken. elk jaar willen we 
in overleg met de leden een prioriteiten-
lijstje opstellen. mogelijke thema’s zijn 
bijvoorbeeld hr-indicatoren of vorming 
en training. maar als eerste prioriteit viel 
de keuze op een ‘leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid’.”

Praktijkgericht

“het is niet de bedoeling om in de ver-
nieuwde commissie medewerkersbeleid 
grote theorieën te ontwikkelen over een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. integen-
deel, we willen erg praktijkgericht tewerk 
gaan. een ad-hocwerkgroep zal het thema 
voorbereiden. eerst maken we een inventa-
ris van alle maatregelen en middelen, bv. op 
het gebied van subsidies of ondersteuning 
bij de aanwerving van 50-plussers. voorts 
moet elke voorziening een werkgelegen-
heidsplan voor oudere medewerkers maken 
van de overheid. met de commissie willen 
we hiervoor een stramien opstellen, zodat 
niet elke organisatie het warm water hoeft 
uit te vinden. en ten slotte willen we een 
stappenplan ontwikkelen om in een organi-
satie een leeftijdsbewust personeelsbeleid 
te introduceren. we concentreren ons dus 
op de ontwikkeling van instrumenten voor 
de dagelijkse praktijk.”

“nu al is duidelijk dat een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid niet alleen over oudere 
medewerkers zal gaan. we moeten het 
hele plaatje bekijken. voor elke leeftijds-
groep is een aangepast beleid nodig, als 
deel van het integrale personeelsbeleid. 
het ouderschapsverlof dat onlangs nog 
uitgebreid werd en de andere mogelijk-
heden van tijdskrediet maken deel uit 
van het leeftijdsbewust beleid. Specifiek 
voor oudere werknemers zullen we diverse 
pistes moeten onderzoeken: welke mo-
gelijkheden biedt mentorschap, kunnen 
we de werkposten aanpassen, bepaalde 
taken verschuiven...? persoonlijk denk ik 
dat we zullen evolueren in de richting van 
flexibiliteit op het niveau van een team. 

misschien voorkomen we zo dat mensen de 
sector op een bepaalde leeftijd helemaal 
de rug toekeren? het is een pril idee dat 
verder bestudeerd moet worden, maar ik 
geloof dat we de processen eens grondig 
moeten bekijken en waar nodig herteke-
nen. we hebben er allemaal belang bij 
dat zorgmedewerkers zo lang mogelijk en 
gemotiveerd in de eigen sector aan het 
werk blijven.”

“in die optiek dragen zowel werkgevers 
als werknemers verantwoordelijkheid. de 
werkgever moet kansen bieden, de werkne-
mer moet de kansen grijpen. loopbaange-
sprekken op het niveau van de individuele 
medewerker worden belangrijk. we moeten 
een goede match vinden tussen wat de 
werkgever wil en wat de werknemer wil. met 
flexibiliteit van beide kanten. Op die manier 
kunnen we medewerkers gelukkig houden 
in hun job en blijven ze langer gemotiveerd 
aan het werk.”

denboek’ op maat van het ziekenhuis. die 
nieuwe manier van werken brengt heel wat 
teweeg. enerzijds is er het empowerment 
van je leidinggevenden, anderzijs geef je 
ook je medewerkers instrumenten om met 
hun direct leidinggevende in gesprek te 
gaan. dat is soms even wennen voor beide 
partijen, maar het wordt erg gewaardeerd.”

“in de commissie voor medewerkersbeleid 
wisselen we trouwens veel praktijkervaring 
uit. er is in de voorzieningen veel expertise 
aanwezig. we moeten die bundelen en 
elkaar stimuleren om nieuwe wegen te ont-
dekken. de uitdagingen waarvoor we staan 
zijn niet gering. als we onze creativiteit 
bundelen, dan komen we er wel!”



katleen OriS, hOOfdverpleegkundige jeSSaziekenhuiS haSSelt, afdeling heelkunde

“Leidinggeven,   

ik doe dat graag”
“ik werk al zestien jaar in de zorg. gestart als verpleegkundige in het operatiekwartier en  doorgegroeid tot adjunct-
hoofdverpleegkundige. het ziekenhuis waar ik toen werkte, had oog voor waar ik naartoe wou. dat apprecieer ik.

hier kon ik meteen aan de slag als hoofdverpleegkundige, een kans die ik niet kon laten liggen, ook al vond ik 
het niet makkelijk om van ziekenhuis te veranderen. ik maakte tegelijk ook de overstap van het operatiekwartier 
naar een verpleegkundige afdeling. die aanpassing was in het begin moeilijk. de eerste maanden heb ik hier 
vooral meegedraaid op de afdeling, tot ik wist hoe alles werkte.

inmiddels ben ik al zes jaar hoofdverpleegkundige. het is misschien moeilijk om dat van jezelf te zeggen, maar 
leidinggeven is echt iets voor mij. voor een groep staan, die sturen, ik doe dat graag.

ik weet dat hoofdverpleegkundige voor velen geen aantrekkelijke job is. het loon is bijvoorbeeld een heet hang-
ijzer. Sommige verpleegkundigen met veel anciënniteit verdienen meer, maar ik vind dat geld niet de drijfveer 
voor deze job mag zijn. want dan doe je die toch niet (lacht). waarom ik er dan voor gekozen heb? Omdat ik 
het graag doe.”

uit de 
praktijk
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“De organisatie van de inleefmomen-
ten loopt goed”, zegt Lon Holtzer. “De 
meeste aanvragen voor een inleefmo-
ment komen uiteraard voort uit de sa-
menwerking met de scholen, maar ge-
regeld zijn er ook individuele vragen, 
bijvoorbeeld via de website www.
ikgaervoor.be. Sinds enkele maanden 
bieden we via de website ook inleef-
momenten in de welzijnssector aan. 
Dat moet nog wat groeien, maar er is 
belangstelling voor inleefmomenten 
als opvoeder of orthopedagoog, in 
de kinderopvang en in voorzieningen 
voor personen met een handicap. Het 
is strategisch belangrijk om ons niet 
alleen op verpleegkundigen te richten 
met onze acties en in onze contacten 
met scholen. We moeten breder in-
zetten en de algemene interesse voor 
zorg en welzijn aanwakkeren.”

“Gelukkig blijkt uit de jongste cijfers 
dat het aantal studenten verpleeg-
kunde in de lift zit. Het toont dat onze 
gezamenlijke inspanningen vruchten 
afwerpen. Maar we zijn er nog niet. 
We mogen niet op onze lauweren 
rusten. De komende jaren gaan veel 
mensen uit de zorg met pensioen. Het 
wordt een uitdaging om die allemaal 
te vervangen en tegelijk de stijgende 
vraag naar zorg door de vergrijzing op 
te vangen. We mogen dan ook in geen 
geval op de rem gaan staan. We moe-
ten ervoor zorgen dat al die studen-
ten straks ook zinvolle stageplaatsen 
krijgen. Dat zal creatieve oplossingen 
vergen, maar ik zie hier en daar al ini-
tiatieven ontstaan. Ook op dat vlak 

Inleefmomenten halen jongeren  

over de drempel
Om jonge mensen of heroriënteerders te laten proeven van de zorgberoepen worden sinds  
enkele jaren inleefmomenten georganiseerd. Ondertussen bieden ongeveer 240 voorzieningen 
al wie interesse heeft de kans om op de werkvloer kennis te maken met ‘het leven zoals het is’ 
in de zorgsector. wij gingen even luisteren naar de ervaringen met inleefmomenten in  
het uz leuven, in de Sint-jozefskliniek izegem en in wzc vincenthof in Oostakker.  
maar onze eerste halte is bij ambassadeur zorgberoepen lon holtzer.

inleef- 
momenten

het leven zOalS het iS Op de werkvlOer

zullen we weer van elkaar moeten leren, 
bijvoorbeeld door best practices uit te 
wisselen. Studenten een stageplaats wei-
geren is in elk geval geen optie”, aldus 
nog Lon Holtzer.

meer fierheid tonen

Eén van de voortrekkers van de organi-
satie van inleefmomenten is het UZ Leu-
ven. “We organiseren al inleefmomen-
ten sinds 2007”, vertelt Xavier Lemaitre, 
stafmedewerker competentiecentrum 
verpleegkunde van het UZ Leuven en or-
ganisator van de inleefmomenten in het 
universitair ziekenhuis. “We wilden iets 
doen aan de schaarste aan verpleegkun-
digen, onder meer met het oog op de vele 
collega’s die binnenkort met pensioen 
gaan en vervangen moeten worden. Extra 
promotie voor het beroep is nodig, om-
dat de soms negatieve perceptie van het 
beroep niet strookt met de realiteit. Er is 
veel onwetendheid. Veel mensen denken 
bij verpleegkunde aan onderbetaalde 
jobs, hard werken en flexibele uren. De 
realiteit is veel genuanceerder. We moe-
ten de andere zijde van de medaille to-
nen. Verpleegkunde is een prachtig be-
roep, met heel veel professionaliteit. En 
flexibele uurroosters zijn lang niet altijd 
een nadeel; sommige verpleegkundigen 
kiezen net bewust voor die variabele 
roosters. Ik ben zelf verpleegkundige en 
ik draag de zorg een warm hart toe. Maar 
als sector zijn we soms te bescheiden; 
we mogen best wat meer fierheid tonen. 
Veel verpleegkundigen houden met hart 
en ziel van hun beroep. Toch moeten jon-

geren die kiezen voor verpleegkunde zich 
voor de buitenwereld meer dan anderen 
verantwoorden voor hun keuze. ‘Ver-
pleegkunde? Ben je wel zeker dat je dat 
wilt doen?’ Onbekend maakt onbemind. 
Daarom is het zo belangrijk om mensen 
kennis te laten maken met de zorg, bij-
voorbeeld met inleefmomenten.”

“In 2007 organiseerde toenmalig minis-
ter van onderwijs Frank Vandenbroucke 
proeftuinprojecten. Hij wou daarmee 
de overgang tussen het secundair on-
derwijs, het hoger onderwijs en/of het 
werkplekleren verbeteren. Samen met 
de Katholieke Scholengemeenschap van 
Leuven hebben wij toen een proeftuin 
voor de gezondheidszorg uitgewerkt. Wij 
wilden jongeren van het middelbaar on-
derwijs laten proeven van verpleegkunde 
en gezondheidszorg, zodat ze beter voor-
bereid en uitgerust zouden zijn om een 
gefundeerde studie- en beroepskeuze te 
maken.”

Proeven

“Wij onderscheiden vier soorten inleef-
momenten”, zegt Xavier Lemaitre. “Er 
zijn de klassikale inleefmomenten voor 
scholieren van het vijfde en zesde jaar 
middelbaar. Die sluiten bijvoorbeeld aan 
bij de lessen biologie of fysica. In de klas 
leren de jongeren bijvoorbeeld over steri-
liteit of incubatie, hier in het ziekenhuis 
tonen wij dan hoe wij daarmee omgaan. 
Zo laten we de jongeren vrijblijvend ken-
nismaken met de werking van een zie-
kenhuis en met de gezondheidszorg, in 
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de hoop dat ze geboeid en geprikkeld 
worden om er meer over te weten. In to-
taal bereiken wij op deze manier jaarlijks 
500 tot 600 scholieren.”

“Iets anders zijn de individuele inleefmo-
menten met het oog op de studiekeuze of 
beroepskeuze. Die inleefmomenten zijn 
specifiek gericht op een zorgberoep: ver-
pleegkundige, ergotherapeut, kinesithe-
rapeut, laborant, diëtist... het hele scala. 
Jongeren die interesse hebben, krijgen 
van ons een traject op maat. De bedoe-
ling is om de dagelijkse realiteit van het 
werk te tonen. Dat is de kracht van de in-
leefmomenten: dat je de operationele we-
reld toont, het leven zoals het is, zonder 
iets in scène te zetten. Zo’n inleefmoment 
duurt doorgaans één dag tijdens een va-
kantieperiode. Elke jongere krijgt een in-
dividuele begeleider, zodat hij of zij volop 
vragen kan stellen en ter plekke van het 
beroep kan proeven. Jaarlijks organise-
ren wij een honderdtal van dat soort in-
leefmomenten.”

“Een derde doelgroep voor de inleef-
momenten zijn de leerkrachten van het 
secundair onderwijs: klastitularissen, 
studiekeuzebegeleiders en ook mede-
werkers van het studieadviescentrum 
van de KU Leuven. Zij spelen een be-

langrijke rol in het toeleiden van jonge 
mensen naar de zorg. Hoe beter ze de re-
aliteit van de gezondheidszorg kennen, 
hoe beter ze de zorgberoepen kunnen 
overbrengen naar de jongeren. Ook deze 
inleefmomenten organiseren we op het 
werkveld, in het ziekenhuis, met veel 
ruimte voor dialoog met diverse mede-
werkers.”

“Een vierde doelgroep, ten slotte, zijn de 
heroriënteerders. Die groep groeit gestaag 
met de jaren. Hoe meer de crisis zich laat 
voelen, hoe meer mensen geneigd zijn 
om voor werkzekerheid te kiezen. En dan 
staat de zorg sterk. Vooral in de leeftijds-
groep tussen 35 en ca. 40 jaar leeft bij veel 
mensen het besef: het is nu of nooit. Let 
wel, het vergt een hele inspanning voor 
mensen die zich heroriënteren. Wie werk-
loos is, kan steun krijgen van de VDAB, 
maar er zijn ook mensen met een job die 
alsnog voor de zorg kiezen. Wij bieden 
die mensen trajectbegeleiding op maat. 
Zij kunnen de bachelorstudies verpleeg-
kunde afwerken in drie en een half jaar in 
plaats van drie jaar. In januari jl. zijn de 
eersten binnen dat traject afgestudeerd. 
Het werkt dus! Al blijft het zwaar om al 
die rollen te combineren: als echtgenoot 
en ouder, als werknemer én als student 
verpleegkunde.”

Wassen en plassen

Ook Hilde Dengis, projectmedewerker 
van KSLeuven – Scholengemeenschap 
Katholiek Secundair Onderwijs Leuven 
– gelooft sterk in de inleefmomenten. 
“Toen we in samenwerking met het UZ 
Leuven in 2007 de proeftuin startten, 
werkte ik zelf voltijds op een middelbare 
school als coördinator en studiekeuze-
begeleidster”, vertelt Hilde Dengis. “Die 
proeftuinwerking was een openbaring 
voor mij. Leerlingen op zo’n manier in 
contact brengen met de praktijk is gewel-
dig. Zowel de klassikale als de individue-
le inleefmomenten zijn erg waardevol. De 
klasbezoeken zijn uiteraard meer alge-
meen en sluiten aan bij de leerstof, zodat 
ook leerlingen die geen ambitie hebben 
om voor zorg te kiezen een boeiende dag 
beleven. Maar we merken dat na een klas-
bezoek vaak meerdere scholieren inteke-
nen voor een vrijwillig en individueel in-
leefmoment. Sommigen gaan zelfs meer 
dan één keer voor een inleefmoment. De 
ervaring leert dat inleefmomenten vaak 
beslissend zijn voor de uiteindelijke stu-
die- en beroepskeuze.”

“Ook de leerkrachten stellen de inleef-
momenten die voor hen georganiseerd 
worden zeer op prijs. Ze vinden het on-

Bart Coigniez: “Jongeren 
ontdekken tijdens een  
inleefmoment dat een 

woonzorgcentrum zowel  
voor de werknemers als 

voor de bewoners een  
prettige en boeiende  

omgeving kan zijn,  
waar van alles te  

beleven valt!”

Steve Lervant: “Het komt er niet op aan  
om jongeren te overtuigen of om te praten,  
maar om ze zo goed mogelijk te informeren  
over werken in de zorgsector.”
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gelooflijk interessant om ter plekke de 
zorgberoepen beter te leren kennen. Na 
een inleefmoment voelen zij zich meer 
zelfverzekerd om het juiste advies te ge-
ven aan scholieren. En we merken ook 
dat van de leerkrachten die een inleefmo-
ment hebben meegemaakt, meer leerlin-
gen zich voor een vrijwillig en individueel 
inleefmoment inschrijven. De leerkrach-
ten meer betrekken, heeft dus zeker ef-
fect.”

“Het is trouwens mooi om te zien hoe de 
reacties van scholieren na een inleefmo-
ment evolueren. Vijf jaar geleden kregen 
we heel vaak de reactie ‘ik wist niet dat 
verpleegkunde zoveel meer is dan alleen 
maar wassen en plassen’. Vandaag gaan 
de meeste reacties in de richting van: ‘ik 
wist niet dat verpleegkundigen zoveel 
verantwoordelijkheid dragen en zo zelf-
standig kunnen werken’. Over het wassen 
en het plassen wordt nauwelijks nog ge-
sproken”, aldus Hilde Dengis.

Stages meer spreiden

Ook kleinere ziekenhuizen engageren 
zich actief voor de organisatie van inleef-
momenten. Zo ook de Sint-Jozefskliniek 
in Izegem. Verpleegkundig directeur 
Steve Lervant: “Via de website ‘Ik ga er-
voor’ hebben we al twee aanvragen voor 
een inleefmoment gekregen, maar de 
meeste aanvragen komen uiteraard via 
de scholen. We hebben al enkele jaren 
een stevige traditie op dat gebied.  Samen 
met de middelbare scholen uit Izegem or-
ganiseren we elk jaar rond november in-
fosessies voor de zesdejaars van de mid-
delbare scholen. Dat infomoment vindt 
telkens plaats op een vrijdagavond en het 
is opvallend hoeveel ouders hun zoon of 
dochter vergezellen. Ons ziekenhuis staat 
in voor de infosessies over de diverse 
zorgberoepen: wat het werk inhoudt, 
welke mogelijkheden er zijn, welke op-
leidingen je kunt volgen enzovoort. De 
school nodigt voor elk van de zorgberoe-
pen oud-leerlingen uit die momenteel de 
studie volgen, zodat zij kunnen getuigen 
uit de eerste hand. Wij eindigen die info-
sessies altijd met een uitnodiging aan de 
geïnteresseerden om eens ter plekke te 
komen proeven van het beroep via een 
inleefmoment. Want je kunt informatie 
geven zoveel je wilt, het is pas als je eens 
met beide voeten in de realiteit staat, dat 
je weet wat de job inhoudt.”

“De meeste van die inleefmomenten orga-
niseren we in vakantieperiodes. Jongeren 
kunnen dan kiezen of ze één dag komen 

of enkele halve dagen. Het hangt natuur-
lijk ook af van hun specifieke interesses. 
Soms stimuleren we ze ook om van ver-
schillende mogelijkheden te proeven. Als 
iemand vraagt om eens mee te kunnen lo-
pen met een vroedkundige gaan we daar 
uiteraard op in, maar we zullen voorstel-
len om ook even kennis te maken met een 
andere dienst, zoals de pediatrie of de ge-
riatrie of een algemene verpleegafdeling. 
Veel jongeren gaan daarop in en krijgen 
zo een nog beter beeld van de mogelijk-
heden en het gevarieerde werkaanbod in 
de zorg.”

“De meeste jongeren die een inleefmo-
ment aanvragen, zijn al vrij zeker van 
hun keuze voor de zorg. Vaak krijgen ze 
hier het laatste duwtje in de rug. Ik merk 
dat verschillende leerlingen, vooral ASO-
studenten, hun keuze via deze inleefmo-
menten wellicht kracht willen bijzetten.  
Soms heb je er ook die twijfelen tussen 
twee mogelijkheden: zoals recent een 
leerling uit industriële wetenschappen 
die twijfelde tussen technicus op de me-
dische beeldvorming of verpleegkundige. 
Dan laten wij hen op beide diensten een 
dag of een halve dag meelopen.”

“Jaarlijks krijgen we een tiental aanvra-
gen voor een inleefmoment verpleeg-
kunde plus nog een vijftal voor andere 
beroepen. Zo hadden we onlangs drie 
jongeren die twijfelden tussen ergothera-
pie en kinesitherapie en daarom een in-
leefmoment wilden meemaken. Jongeren 
die zich inschrijven aan de hogeschool 
Katho of voor een opleiding HBO5 krijgen 
trouwens ook altijd een uitnodiging voor 
een inleefmoment.”

“Ik geloof sterk in de aanpak met inleef-
momenten”, zegt Steve Lervant. “Het 
komt er niet op aan om jongeren te over-
tuigen of om te praten, maar om ze zo 
goed mogelijk te informeren over werken 
in de zorgsector. Dankzij verschillende 
campagnes slagen we erin om de beeld-
vorming rond de zorg positief bij te stel-
len. Het aantal studenten verpleegkunde 
neemt toe. De grootste voldoening krij-
gen we natuurlijk als deze geïnteresseer-
de leerlingen bij ons daadwerkelijk op 
stage komen, slagen in hun opleiding en 
uiteindelijk dan nog steeds kiezen voor 
ons ziekenhuis.”

Beeldvorming bijsturen

Algemeen directeur Bart Coigniez van 
wzc Vincenthof in Oostakker is evenzeer 
overtuigd van de zin van inleefmomen-

ten. “Wij hebben nog geen aanvragen 
gekregen via de site ‘Ik ga ervoor’”, ver-
telt Bart Coigniez. “Maar we werken wel 
nauw samen met scholen, zowel met het 
hoger onderwijs als met de middelbare 
scholen. Die inleefmomenten zijn een 
uitgelezen kans om de beeldvorming 
rond de ouderenzorg bij te stellen. Heel 
wat jongeren ontdekken hier plots dat 
ouderenzorg helemaal niet saai is! Ja, de 
meeste jongeren die hier aankomen heb-
ben echt wel een negatief gekleurd beeld. 
Ze denken aan oude mensen die niets 
meer zeggen, niets meer doen en gewoon 
wat zitten te verkommeren. Maar de wer-
kelijkheid is gelukkig helemaal anders. 
Hier gebeurt ontzettend veel! In alles wat 
we doen, houden we zoveel mogelijk re-
kening met de wensen en de verwachtin-
gen van elke individuele bewoner.”

“Jongeren ontdekken tijdens een inleef-
moment dat een woonzorgcentrum zowel 
voor de werknemers als voor de bewo-
ners een prettige en boeiende omgeving 
kan zijn, waar van alles te beleven valt! 
We krijgen ook geregeld studenten huis-
artsengeneeskunde twee weken op stage. 
En zelfs bij die groep valt op hoe scheef-
getrokken de beeldvorming soms wel is. 
Alleen al daarvoor juich ik de inleefmo-
menten toe. Alle campagnes die kun-
nen bijdragen tot een correctere beeld-
vorming van de ouderenzorg moeten we 
steunen.”

“Als directieleden hebben wij uiteraard 
ook een grote verantwoordelijkheid. 
Vooral op het gebied van de kwaliteit van 
de stages en de inleefmomenten. Als die 
jonge mensen er gewoon wat voor spek 
en bonen mogen bij lopen, dan heeft 
niemand daar iets aan. Wij hebben een 
werkgroep mentoren en we waken erover 
dat met elke stagiair vooraf de wederzijd-
se verwachtingen afgestemd worden. Wij 
steken veel tijd en energie in kwaliteits-
volle stages en achteraf evalueren we die 
ook grondig. Dat is niet alleen interessant 
voor de stagiair, maar ook voor ons. Want 
die jonge gasten kijken vaak met andere 
ogen naar de zorg en zien dingen waar-
voor wij in de dagelijkse routine mis-
schien wat blind geworden zijn. Ook dat 
is een troef van de inleefmomenten!”

www.ikgaervoor.be
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karl BOgaert, verpleegkundige  
upc Sint-kamilluS BierBeek
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“Bekommerd om de  

zwakkeren”
“alhoewel ik vroeger een totaal andere richting leek in te slaan, 
werk ik nu al twaalf jaar als verpleegkundige in de psychiatrie. 
ik heb eerst rechten gestudeerd, maar dat  was niet mijn eerste 
keuze. ik werd van thuis uit wat ‘gepusht’. een echt leuke studie 
was dat dus niet. Buiten mijn burgerdienst heb ik met die rech-
tenstudie nooit iets gedaan.

de keuze voor verpleegkunde heb ik op mijn 29ste gemaakt. ik 
speelde toen al enkele jaren met het idee. dat je met een diploma 
verpleegkunde ook onmiddellijk aan de slag kan, heeft mee de 
doorslag gegeven.
mijn diploma heb ik via een project van gasthuisberg behaald. 
dat was erop gericht mensen op te leiden in functie van de noden 
van het ziekenhuis. lang heeft dat project niet bestaan, maar 
ik heb het wel kunnen meepikken. terwijl ik studeerde, werd ik 
betaald als verpleeghulp.

Sinds ik verpleegkundige ben, heb ik altijd in de psychiatrie 
gewerkt, eerst in duffel, daarna hier in Bierbeek. ik denk dat 
die keuze te maken heeft met mijn bekommernis voor de zwak-
keren in onze samenleving. vroeger deed ik al vrijwilligerswerk 
voor mensen in armoede. als verpleegkundige heb ik een tijd 
gewerkt met mentaal gehandicapten met een psychiatrische 
stoornis. momenteel zit ik in de mobiele equipe. dat betekent 
dat ik inval waar het nodig is. Op termijn ga ik wel terug naar 
een vaste afdeling.”

uit de 
praktijk
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Overal in vlaanderen wordt gebouwd en 
verbouwd om het aantal plaatsen in de re-
sidentiële ouderenzorg op te drijven. dat is 
dringend nodig om een antwoord te bieden 
op de stijgende vraag door de vergrijzing. 
maar eenmaal de infrastructuur er staat, 
moet je ook de zorg georganiseerd krijgen. 
en daar heb je véél medewerkers voor no-
dig. niet evident in tijden van schaarste op 
de arbeidsmarkt.

in limburg is de situatie allicht nog het 
meest prangend. de provincie heeft im-
mers een achterstand goed te maken. Op 
tien jaar tijd wil limburg evolueren van 
de huidige ca. 4000 woonzorgplaatsen 

naar 11.000! een opdracht die alleen kan 
slagen met een goede coördinatie, een 
bundeling van krachten en veel creati-
viteit, zo besefte het provinciebestuur. 
daarom – en ook om de zorgeconomie 
in haar geheel aan te zwengelen – werd 
in de schoot van de provinciale Ontwik-
kelingsmaatschappij limburg (pOm lim-
burg), onder impuls van pOm-voorzitter 
marc vandeput en in samenspraak met 
de sociale partners, een platform zorg-
landschap opgericht. alle actoren van de 
‘zorgeconomie’ maken  deel uit van dat 
platform. coördinator en drijvende kracht 
van het platform zorglandschap is regine 
van ackere.

Regine Van Ackere: “Met een gestructureerd plan en een  
goede communicatie zijn we erin geslaagd om voor  
Huize Sint-Anna op 6 maanden tijd 74 nieuwe medewerkers 
 te vinden. Zonder elders voor een leegloop te zorgen.”

“de zorgeconomie is een speerpuntsector 
voor de provincie limburg”, vertelt regine 
van ackere. “we gaan dus ruimer dan alleen 
de ouderenzorg. het socio-economische kli-
maat is rijp voor zo’n initiatief. werkgevers 
én werknemers geloven erin. Omdat het 
terrein zo uitgestrekt is, hebben we  ronde-
tafels georganiseerd. naast zorg en welzijn 
waren ook economie en onderwijs uitgeno-
digd. je kunt het één niet los zien van het 
ander. wat ons bindt is de aandacht voor 
de patiënt, de cliënt of de bewoner. Samen 
met  182 stakeholders hebben we de prio-
riteiten vastgelegd in zes domeinen: oog 
voor de arbeidsmarkt met een sterke link 
naar het onderwijs; een beleid gesteund 

Wat als je in één keer tientallen  
nieuwe medewerkers nodig hebt?

nieuwe woonzorgcentra bouwen of bestaande voorzieningen uitbreiden is één ding.  
maar hoe vind je op korte tijd tientallen medewerkers om dat nieuwe woonzorgcentrum of  

die bijkomende afdelingen op te starten? het is een vraag die menige raad van bestuur  
en directie bezighoudt. in limburg lopen alvast enkele pilootprojecten. en met succes.

instroom

werkgOeSting in de zOrg OrganiSeert cOllectieve inStrOOm in limBurg
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op feiten en cijfermateriaal; aandacht voor 
innovatie; een goede ruimtelijke spreiding 
van de initiatieven; een lerend netwerk en 
internationalisering.”

“de pOm limburg treedt faciliterend op. Om 
werk en gezin beter op elkaar af te stem-
men, ontstaan bijvoorbeeld experimenten 
met zelfroosteren, waarbij medewerkers 
meer zeggenschap krijgen over hun uur-
rooster. de pOm organiseert hierover 
opleidingen en helpt voorzieningen die 
dat wensen bij de overschakeling naar 
zelfroosteren. het blijkt dat deeltijdse 
medewerkers die flexibel kunnen rooste-
ren sneller geneigd zijn om meer uren te 

werken! een ander voorbeeld: we gaan ook 
over de grens kijken, met name in neder-
land. indertijd zijn veel jonge mensen uit 
limburg over de grens werk gaan zoeken, 
uit noodzaak. maar vandaag hebben we 
die mensen allemaal nodig! door onze 
voorzieningen en hun imago te versterken, 
willen we voldoende mensen aantrekken. 
wij leggen de lat hoog, we willen ons meten 
met de besten.”

Werkgoesting in de zorg

“Om meer mensen in de zorg aan het werk 
te krijgen, hebben we met alle betrokke-

Limburgse ziekenhuizen 
exploreren innovatieve 
arbeidsorganisatie
Niet alleen woonzorgcentra zoeken nieuwe 
zorgmedewerkers, ook in veel ziekenhui-
zen is de roep naar nieuwe medewerkers 
groot. Ook hier neemt de provincie Limburg 
het initiatief. Zo werd eind maart onder 
impuls van de provincie een pilootpro-
ject boven de doopvont gehouden met 
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo en het 
Mariaziekenhuis in Overpelt.

gedeputeerde van economie en voorzit-
ter van pOm limburg marc vandeput: “de 
aantrekkelijkheid van een ziekenhuis op de 
arbeidsmarkt wordt mee bepaald door de 
manier waarop de organisatie is ingericht. 
dat heeft ook een invloed op het behoud 
van bestaande medewerkers. daarom 
ondernemen we in het kader van ‘limburg 
Sterk merk’ concrete acties voor ‘innovatie 
in hr en arbeidsorganisatie van ziekenhui-
zen’, kortweg ihraz.”

‘limburg Sterk merk’ geeft een projecton-
dersteuning van 125.000 euro voor één 
jaar aan drie partners: de pOm limburg, 
het regionaal ziekenhuis Sint-trudo en 
het mariaziekenhuis. Om op korte en lange 
termijn te komen tot een goede afstemming 
van de arbeidsmarkt op de noden van de 
limburgse ziekenhuizen bestaat het project 
uit drie fasen: de probleemdetectie, het 
onderzoeken van mogelijke oplossingen en 
het ontwikkelen van actieplannen.

dr. raf lippens, algemeen directeur van 
het regionaal ziekenhuis Sint-trudo: “het 
arbeidspotentieel in ziekenhuizen vergro-
ten en optimaal benutten, vereist onder 
andere een efficiëntere inzet van functies. 
we moeten de huidige wijze waarop we een 
beroep doen op kwalificaties, competenties 
en mensen in vraag durven stellen. dat 
geldt ook voor de huidige manier waarop de 
werkzaamheden verdeeld worden tussen 
jobs binnen afdelingen van het ziekenhuis, 
tussen de ziekenhuizen onderling en tussen 
ziekenhuizen en eerstelijnsorganisaties.”

“in het kader van dit ihraz-project wordt 
in het mariaziekenhuis Overpelt een eer-
ste concreet voorbeeld uitgewerkt”, aldus 
roger luyten, algemeen directeur van het 
mariaziekenhuis. “het project kan vervolgd 
worden in alle limburgse ziekenhuizen 
via het samenwerkingsverband hospilim. 
daarom voorzien we in het project ook een 
communicatieplan om de uitbreiding naar 
de andere ziekenhuizen optimaal te laten 
verlopen.”
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nen het actieplan Werkgoesting in de zorg 
ontwikkeld”, vervolgt regine van ackere. 
“we zetten in op instroom, doorstroom 
en retentie. we richten ons niet alleen op 
jongeren, maar ook op volwassenen. we 
sluiten hiermee perfect aan bij de actie 
Ik ga ervoor van zorgambassadeur lon 
holtzer. Om kans op slagen te hebben, 
moeten alle schakels van de keten in orde 
zijn. Bijvoorbeeld: als iemand kiest voor 
een zorgopleiding, dan moet je ervoor 
zorgen dat er een goede stagebeleiding 
op volgt, zodat die mensen gemotiveerd 
blijven. voor stageplaatsen valt de keuze 
nogal vaak op ‘sexy’ afdelingen zoals de 
spoedgevallendienst of de pediatrie. maar 
ook andere afdelingen, de ouderenzorg en 
de thuiszorg hebben mensen nodig! en al 
die plaatsen hebben ook hun voordelen. 
dat willen we tonen. zo organiseerde de 
werkgroep ‘zorg en onderwijs’ in april 
een groot gebeuren, met de bedoeling 
aantrekkelijke en kwaliteitsvolle stage-
plaatsen te creëren. Op 26 april vindt 
hierover een studiedag plaats. hieraan 
gekoppeld bieden we alle limburgse zorg-
organisaties –ziekenhuizen, organisaties 
geestelijke gezondheidszorg, woonzorg-
centra en thuiszorgorganisaties – een 
vormingsprogramma voor stagementoren. 
elke mentor krijgt vijf dagen opleiding, 
met aandacht voor het onthaal en (het 
onthaal en het motiveren van stagiairs)  
het omgaan met problemen enzovoort. in 
juni starten de mentorenopleidingen voor 
de woonzorgcentra, later dit jaar komen de 
andere sectoren aan de beurt.”

“een ander initiatief binnen Werkgoesting 
in de zorg is het organiseren van collectieve 
instroom. minstens veertig woonzorgcentra 
in limburg en enkele ziekenhuizen heb-
ben op korte termijn tien of meer nieuwe 
medewerkers nodig. een pilootproject vond 
ondertussen plaats voor huize Sint-anna,  
dat het nieuwe woonzorgcentrum Besse-
merberg bouwde. hiervoor zijn we proactief 
op zoek gegaan naar voldoende medewer-
kers. een jaar vooraf zijn we een eerste keer 
rond de tafel gaan zitten om een analyse 
te maken en een actieplan op te stellen.
we hebben de krachten gebundeld met 
het onderwijs, de vdaB en projecten als 
het ervaringsfonds en het diversiteitsplan. 
Samen zijn we gestructureerd en met een 
stevig communicatieplan tewerk gegaan. 
een goede branding van de organisatie is 
absoluut nodig. met opleidingen op maat 
hebben we een deel van het bestaande per-
soneel naar hogere functies gebracht. Om 
ook voldoende mensen te vinden voor de 
lager gekwalificeerde functies, hebben we 
die functies inhoudelijk opgewaardeerd. zo  
zijn we erin geslaagd om op zes maanden 
tijd 74 medewerkers te vinden.”

“let wel: zonder elders voor een leegloop 
te zorgen”, benadrukt regine van ackere. 
“het kan niet de bedoeling zijn om elders 
medewerkers af te snoepen. we moeten 
de visvijver vergroten, nieuw potentieel 
kweken. in het proefproject met huize 
Sint-anna botsten we bijvoorbeeld op een 
tekort aan logistieke medewerkers. Ofwel 
zet je dan een campagne op om medewer-

kers bij collega’s te verleiden om voor jou 
te kiezen. Ofwel boor je nieuw potentieel 
aan. alleen die laatste keuze is correct. 
concreet zijn we naar de werkwinkel van 
de vdaB getrokken. Samen hebben we een 
profiel opgesteld en een gerichte opleiding 
uitgewerkt voor mensen die nog niet in de 
zorg tewerkgesteld waren. die opleiding is 
gestart met twintig kandidaten en vandaag 
zijn ze bijna allemaal effectief in de zorg 
aan de slag, het merendeel zoals gepland 
bij huize Sint-anna.”

“de ervaring die we hier hebben opgedaan, 
passen we nu toe op andere locaties. zo 
lopen op dit ogenblik projecten voor woon-
zorgcentrum Sint-antonius dat 65 mensen 
nodig heeft en voor woonzorgcentrum 
Ocura Beringen en Salvator mundi die elk 
45 nieuwe medewerkers zoeken. zowat alle 
limburgse woonzorgcentra en ziekenhuizen 
hebben ook enthousiast deelgenomen aan 
de eerste dag van de zorg op 18 maart. de 
bedoeling was in de eerste plaats om ons 
te profileren als aantrekkelijke werkgevers. 
we hebben naar aanleiding van de dag van 
de zorg alle vacatures in kaart gebracht en 
kenbaar gemaakt. met succes! Ook voor 
nieuwbouwprojecten die de komende maan-
den in gebruik worden genomen, hebben we 
nu al de vacatures gecommuniceerd. je kan 
daar niet vroeg genoeg mee beginnen. de 
komende maanden werken we hierop voort. 
we moeten structureel werk maken van de 
employer branding in de zorgsector. als we 
dat goed aanpakken, dan zorgen we samen 
voor een boost in de zorg!”
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“Volgend jaar start ik als  

verpleegkundige”
“vijf jaar geleden verhuisde ik van Oeganda naar België. ik was toen 29 en kwam hier aan 
met niet veel meer dan een diploma sociaal werk op zak. Om daarmee aan de slag te kunnen, 
moest dat diploma geaccrediteerd worden. dat liet heel lang op zich wachten, uiteindelijk 
drie jaar. daarom besloot ik een andere job te zoeken.

die vond ik in de keuken van het imeldaziekenhuis. het begin was moeilijk, vooral omdat 
ik de taal niet kende. we zijn nu vijf jaar later en mijn nederlands is al veel beter (lacht).

intussen werk ik ook niet meer in de keuken, maar als zorgkundige op de afdeling geriatrie. 
ik zag al die verpleegkundigen elke dag voor hun patiënten zorgen en dat motiveerde mij 
om hetzelfde te doen. ik zit nu zelf in mijn tweede jaar verpleegkunde. volgend jaar studeer 
ik af en wil ik hier aan de slag als verpleegkundige.

met de patiënten heb ik een zeer goed contact. ze vinden me sympathiek. misschien omdat 
ik graag lach... er zijn er die verbaasd opkijken als ze mij de eerste keer zien, maar meestal 
gaat dat snel voorbij. en na een tijd doen ze niets anders dan vragen stellen over afrika. 
wat zorg betreft, is het verschil tussen Oeganda en België trouwens groot. hier is er zorg 
voor iedereen, in Oeganda enkel voor wie het kan betalen.”

uit de 
praktijk
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De Medewerkersmonitor is ontstaan als 
initiatief van Caritas West-Vlaanderen, 
maar bestrijkt ondertussen heel Vlaande-
ren. Ook openbare voorzieningen nemen 
eraan deel. De Medewerkersmonitor peilt 
naar de tevredenheid, loyaliteit, motiva-
tie en engagement van de medewerkers. 
Naast die indicatoren bekijkt de monitor 
16 kernthema’s: de eigen taak, werkbe-
lasting en werkdruk, werktijden, directie 
en beleid, direct  leiderschap, samenwer-
king, werkklimaat en sfeer, infrastruc-
tuur, communicatie en overleg, loon en 
overige arbeidsvoorwaarden, persoon-
lijke ontwikkeling, bijscholing, perceptie 
over zorg voor bewoner en familie, proce-
dures en afspraken, en syndicaal overleg. 
De vorige Medewerkersmonitor dateerde 
van 2007. 
7.110 medewerkers werden uitgenodigd 
om deel te nemen aan het onderzoek. 
5.617 medewerkers verdeeld over 67 voor-
zieningen zetten hun mening op papier. 
Vooral de provincies West Vlaanderen 
(40%),Oost-Vlaanderen (32%) en Antwer-
pen (23%) zijn goed vertegenwoordigd 
in de benchmark. Limburg en Vlaams-
Brabant blijven achter met respectievelijk  
3% en 2%. De overgrote meerderheid 
van de participerende voorzieningen zijn  
leden van Zorgnet Vlaanderen.

Tevredenheid over  
werkgever

86% van de medewerkers geeft een 
score van 7 tot 10 voor de algemene te-
vredenheid over de werkgever; 75% van 
de voorzieningen behaalt een algemene 
tevredenheid boven de 80%. Die score 
is een kleine sprong voorwaarts ten op-

Medewerkers ouderenzorg  
houden van hun job

medewerkerSmOnitOr OuderenzOrg

onderzoek

in een vorig nummer van zorgwijzer kon u al lezen dat uit de recente  
medewerkersmonitor in de ouderenzorg blijkt dat 96% van de medewerkers van  

zijn job houdt. hieronder kan u een meer uitgebreid overzicht van de resultaten lezen.  
de algemeen hoge tevredenheid bij de medewerkers wordt ermee bevestigd.

zichte van de meting in 2007. 92% van 
de leidinggevenden uit de ouderensec-
tor is tevreden tot heel tevreden over de 
werkgever (versus 85% bij niet-leiding-
gevenden). Naar anciënniteit scoort de 
tevredenheid van recente indiensttreders 
hoog met 93%. Vanaf 1 jaar anciënniteit 
blijft de algemene tevredenheid vrij sta-
biel rond de 85%. De anciens scoren zelfs 
iets hoger met 87%. Voltijdse medewer-
kers behalen een score van 87% versus 
84% voor deeltijdse medewerkers.

aanbevelinggraad  
werkgever

79% van de respondenten beveelt de 
voorziening aan als werkgever. De pro-
vincies Oost- en West-Vlaanderen staan 
op kop met respectievelijk 82% en 81%. 
Tussen kleine (<50 medewerkers), mid-
delgrote (50-150 medewerkers) en grote 
(>150 medewerkers) voorzieningen zijn er 
geen significante verschillen.

Retentie

Mochten medewerkers een gelijkaardige 
externe aanbieding krijgen, dan zou 
73% bij de huidige voorziening blijven 
werken. De retentiegraad is bijgevolg 
hoog.

motivatie en inzet

Ongeveer de helft van de doelgroep is erg 
(30%) tot heel erg (19%) gemotiveerd. 
Slechts 5% is laag gemotiveerd. 68% van 
de leidinggevenden in de ouderenzorg is 
hoog tot heel hoog gemotiveerd.

Driekwart van de respondenten is bereid 
mee te werken aan verbeterprocessen en 
aan het realiseren van de doelstellingen. 
In de provincie Antwerpen (67%) ligt de 
bereidheid om mee te werken aan veran-
deringsprocessen beduidend lager dan in 
Oost- (79%) en West-Vlaanderen (77%).
Bij kleinere voorzieningen (86%) zijn de 
participatie en inzet groter dan bij grotere 
voorzieningen (75%).

Kernthema’s

De sector scoort goed tot heel goed op de 
pijlers “Mijn werk” (90%), Werktijden en 
werkrooster (83%), Direct leiderschap 
(80%), Samenwerking (82%), Werkom-
geving, Welzijn en veiligheid (88%), Per-
soonlijke ontwikkeling (90%), Procedu-
res en werkafspraken (82%) en Zorg voor 
familie en bewoners (88%). De meningen 
zijn zwakker en het meest verdeeld over 
werkbelasting en werkdruk (55%), en 
syndicaal overleg (48%). Communicatie 
en informatieverstrekking scoren niet 
slecht, maar blijven een aandachtspunt. 
De respondenten zijn meer tevreden dan 
voorheen over de infrastructuur en de 
hulpmiddelen die men krijgt om het werk 
op een kwalitatief goede manier te kun-
nen doen.

mijn werk

De pijler ‘Mijn werk’ behaalt een gemid-
delde score van 90%. 96% van de mede-
werkers uit de ouderenzorg doet zijn werk 
graag tot heel graag. Deze score is met 5% 
toegenomen ten opzichte van 2007. Men 
vindt het werk zinvol (96%) en het is dui-
delijk wat er van de medewerkers wordt 



29   |   april 2012

  

vrij 22 juni 13-18u | za 1 september 9-13u

verwacht (92%). Het luisteren naar en 
rekening houden met de mening van de 
medewerkers scoort minder goed. Mede-
werkers wensen meer en meer inspraak.
De pijler Werkbelasting en werkdruk be-
haalt gemiddeld 55%. Driekwart van de 
respondenten kan het werk vrij gemak-
kelijk van zich afzetten na werktijd. Het 
regelvermogen en de invloed die men kan 
uitoefenen op de werkbelasting scoort 
voor 67% naar wens. 1 op de 3 medewer-
kers wenst een betere opvang bij hoge 
belasting.

De meeste voorzieningen behalen een 
score boven de 80% voor Werktijden en 
werkrooster. De huidige werktijden wor-
den als gunstig ervaren en er wordt vol-
doende rekening gehouden met de verlof-
wensen. Voor 71% worden wijzigingen in 
uurrooster tijdig doorgegeven.

Directieteam en  
direct leidinggevenden

In vergelijking met de bedrijvenmarkt 
scoren directieteams in de ouderenzorg 
goed. Slechts 14% is ontevreden over de 
directie. Het vertrouwen ligt hoog, het 
beleid scoort naar tevredenheid. 1 op de 
4 van de respondenten wenst iets meer 
openheid in de communicatie. 80% is 
tevreden over de directe leidinggevende. 

Het thema samenwerking en sociale 
steun van collega’s scoort hoog. 85% van 
de medewerkers krijgt voldoende steun 
van de collega’s van de eigen afdeling. 
Het uitpraten van onderlinge conflicten 
blijft een sectorzwakte.

Infrastructuur en  
hulpmiddelen

Deze pijler scoort over de hele lijn goed. 
Zoals van oudsher wensen medewerkers 
meer inspraak bij de aanschaf van nieu-
we materialen of hulpmiddelen.

Communicatie

75% van de medewerkers krijgt info op 
een duidelijke manier. 79% krijgt vol-
doende informatie voor een goede uitvoe-
ring van de job. De communicatie tussen 
de afdelingen kan voor 38% van de parti-
cipanten beter. Een sterke stijger is de or-
ganisatie van het overleg op de afdeling 
(76%).

Werkomgeving, veiligheid 
en welzijn

Een overgrote meerderheid is tevreden 
over de werkomstandigheden. Er is vol-

doende aandacht voor de veiligheid 
(84%) en het welzijn van de medewerkers 
(81%).

Persoonlijke ontwikkeling

75% van de voorzieningen behalen op 
persoonlijke ontwikkeling 90% en hoger. 
De kansen op verdere ontwikkeling en de 
begeleiding door de directe leidinggeven-
den scoren heel goed. Voor 1 op de 5 zou 
de feedback op het eigen functioneren 
beter kunnen. Medewerkers krijgen even-
eens voldoende kansen voor het volgen 
van opleidingen. De gevolgde opleidin-
gen zijn bovendien bruikbaar.

Syndiciaal overleg

2.142 respondenten hebben een mening 
gegeven over het syndicaal overleg. 1 op 
de 3 van de medewerkers weet niet wie de 
vakbondsafgevaardigden zijn. Bovendien 
zitten volgens 38% van de respondenten 
de vakbondsafgevaardigden niet altijd 
op dezelfde golflengte. Het thema heeft 
nauwelijks impact op de algemene tevre-
denheid, loyaliteit en motivatie van de 
medewerkers.

Meer informatie bij Ingrid Goovaerts van 
BING Research, dat het onderzoek uitvoer-
de: ingrid.goovaerts@bing-research.com.
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SpieGeLiNG

Een mooi schilderij  
van een groot kunstenaar
Bij de pensionering van Jef Van Holsbeke 
werd als afscheidsgeschenk een boek 
gemaakt met 107 getuigenissen van 
vrienden en collega’s. Als eerbetoon aan 
Jef, die meer dan dertig jaar eerst het VVI 
en later Zorgnet Vlaanderen mee heeft 
helpen uitbouwen, plaatsen we hier de 
bijdrage van Raf De Rycke.

ik wil u graag iets vertellen over een be-
zoek aan een tentoonstelling van schilde-
rijen. al wandelend en observerend in de 
verschillende zalen was er één meester 
wiens kunstwerk mij bijzonder aantrok.

het gaat over een kunstwerk dat een 
ganse muur van een zaal inneemt. zoals 
voor alle grote schilderwerken moet je 
enige afstand nemen om de waarde te 
kunnen evalueren en de betekenis ervan 
te begrijpen. het valt op dat met een 
rustige blik je een veelheid aan interes-
sante dingen kunt ontdekken en leren 
waarderen. vooraan zie je meerdere 
stapels liggen van boeken, documenten, 
kaften… die kennis symboliseren. aan 
de rechterzijde vooraan bevinden zich 
talloze druk discussiërende personen 
aan vergadertafels. Sommigen zijn 
keurig gekleed en doen denken aan 
ambtenaren, kabinetsmedewerkers, 
politici… anderen roepen het beeld op 
van leidinggevenden en kaderpersoneel.
nog anderen blijken vertegenwoordigers 
te zijn van mensen met problemen. meer 
dan klassieke intuïtie zegt ons dat ze al-
len een band hebben met de geestelijke 
gezondheidszorg. het kan niet anders 
of de meester van het schilderij moet 
professioneel zeer actief zijn binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. maar er is 
nog meer dat wijst op deze band. Boven-
aan staan verschillende gebouwen. er 
is een gebouw met een hoge muur en 
kleine venstertjes. het roept het beeld 
op van een wat verlaten psychiatrische 
instelling. Bij een ander gebouw worden 
de muren rond de campus afgebroken.
her en daar rijzen moderne paviljoenen 
op. voorts zien we een aantal niet echt 
opvallende rijhuizen waar kleine groep-
jes mensen samenwonen. de meester 
wil met dit deel van het schilderij dui-

delijk een evolutie aangeven die wijst 
op een vermaatschappelijking van de 
geestelijke gezondheidszorg. ten slotte 
zien we in het midden van het schil-
derij een warme uitnodigende figuur, 
omringd door personen waar de ene al 
meer dan de andere tekenen vertoont 
van psychisch lijden. al deze personen 
vormen het vertrekpunt van zijn denken 
en handelen.

de kunstenaar van dit prachtig schilderij 
is jef van holsbeke: de man die wetge-
ving en reglementering over geestelijke 
gezondheidszorg op een niet te evena-
ren manier beheerst, die heen en weer 
wandelt tussen psychiaters, therapeuten, 
directies, politici, ambtenaren… de man 
die probeert alle blikken te oriënteren 
naar het centrale gedeelte van het schil-
derij: de mens die gekwetst is in zijn 
geest, de kansarme… in je verbeelding 
kan je de kunstenaar observeren terwijl 
hij voortdurend het schilderij hier en 
daar lichtjes bijwerkt. het moet allemaal 
perfect en actueel blijven.

ik wil mijn oprechte en grote waardering 
uitspreken over deze kunstenaar. er 
komt nu stilaan een einde aan de toch 
wel uitzonderlijke loopbaan van jef. 
misschien moeten we niet spreken van 
een eindpunt, maar veeleer van een 
hoogtepunt. ik hoop dat jef veel mensen 
kan blijven inspireren, enthousiasmeren, 
begeesteren... om die belangrijke missie 
van de geestelijke gezondheidszorg voort 
te zetten.

ad multos annos, beste vriend jef!

Raf De Rycke,  
Gedelegeerd bestuurder  
Broeders van Liefde
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Bekroning voor uw kwaliteitsvolle 
zorgverlening

U biedt levensreddende zorgverlening dank-
zij uw constante kwaliteitsbeleid. Dat loven 
Rode Kruis-Vlaanderen en het Centrum voor 
Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap via 
Excellentie in ziekenhuismanagement.

Doe mee en win 12.500 euro en een 
beeldverslag

Wordt u het ziekenhuis dat zich het meeste 
inzet voor duurzame kwaliteitszorg? 
Dan krijgt u 12.500 euro én een beeldverslag 
om het bekroonde initiatief uit te werken en 
te promoten.

Een initiatief van: Rode Kruis-Vlaanderen 
en het Centrum voor Ziekenhuis- en 
Verplegingswetenschap van de KULeuven
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Editie 2012
Laat uw dagelijkse inzet voor 
kwaliteitszorg belonen!

Surf naar www.dienstvoorhetbloed.be. 
En schrijf u in voor de prijs 
Excellentie in ziekenhuismanagement.



In dit huis ben je misschien wel oud,  
maar nog lang niet out.
In een woon- en zorgcentrum hoef je je helemaal niet out te voelen. Zo’n gebouw mag best spring-

levend zijn, vol warmte en enthousiasme, net als de mensen die er wonen. Daar gaan we bij KBC 

helemaal mee akkoord. Als sectorspecialist kennen we bovendien als geen ander het belang van in-

novatie. Maar ook de kostprijs daarvan. Daarom zijn we graag partner van de zorgsector. Zo zorgen 

we er samen voor dat mensen, op welke leeftijd ook, zich goed voelen op de plek waar ze thuis zijn.

                                                                                   KBC. Wij spreken uw taal.
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