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‘We vissen allemaal in dezelfde vijver maar de vijver is eigenlijk al lang leeg’. Deze 

uitspraak horen we steeds meer. Toch moeten zorgdiensten medewerkers blijven 

aantrekken, om goede kwaliteit van zorg te blijven garanderen. Hoe ga je als dienst 

met die schaarste om? 

 

Een mirakeloplossing bestaat er jammer genoeg niet. In deze publicatie geven we 

wel heel wat tips om je als werkgever te profileren en je vacatures in de markt te 

zetten. Deze tips kosten geen handen vol geld maar kunnen wel een groot resultaat 

opleveren. Wie weet, door actief in te zetten op heel wat acties, vind je hopelijk toch 

die geschikte kandidaat!  

 

 

Heb je zelf nog leuke acties of tips, stuur ze zeker door via 

netwerkthuiszorg@vvsg.be of ouderenzorg@vvsg.be.   
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1. Aantrekkelijke vacature 
 

Functietitel 
 

Alles start met een goede naam. De vlag moet de lading dekken maar durf verder denken. 

Zo doen poetskrachten in de openbare thuiszorg veel meer dan enkel poetsen. Daarom 

noemt het Zorgbedrijf Sint-Truiden hun thuiszorgmedewerkers ‘de zonnezorgers’: ze 

brengen zon en zorg aan huis. Of naar het voorbeeld van het poetsbureau: zij zoeken 

sterren in plaats van poetskrachten.  

 

Dat zijn functietitels waar medewerkers zelf ook trots op zijn! 
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Meerwaarde van de functie  
 

Vacatures zijn vaak taakgericht geformuleerd waardoor de meerwaarde van de functie niet 

altijd tot uiting komt. Door de rollen binnen een functie expliciet te benoemen, krijg je die 

meerwaarde beter zichtbaar. Door expliciet die taakverbreding te benoemen, zullen 

kandidaten meer interesse hebben in deze functie. 

 

Bijvoorbeeld voor thuiszorg: Door in te zetten op preventie, door eenzaamheid te 

doorbreken en tijdig signalen op te vangen, kunnen ouderen dankzij hun thuiszorghulp 

kwalitatief langer thuis blijven wonen.  
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Bijvoorbeeld voor woonzorgcentra: Door als medewerker in te zetten op cultuur, het 

betrekken van de buurt of op persoonlijke wensen van bewoners, voelen de bewoners zich 

hier thuis en gelukkig.  

 

Filmpje OCMW Gent Zorgen voor Andrea: 

 

 

  

 

 

Meer inspiratie over mogelijke rollen kan je opdoen via www.woonleefwijzer.be. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W8l1fP_GkfI&t=3s
http://www.woonleefwijzer.be/
https://www.youtube.com/embed/W8l1fP_GkfI?feature=oembed
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Duidelijk beeld van de job 

 

Wat een job precies inhoudt, is voor buitenstaanders niet altijd duidelijk. Wil je een breder 

publiek aantrekken, licht de functie en het bijhorende takenpakket dan toe op een leuke 

manier. Neem voorbeeld aan woonassistent Elodie die je letterlijk meeneemt doorheen 

haar dag. Of centrumleidster Sofie die in een artikel toelichting geeft over haar job. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fjiRXRXGAWs
https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/sofie-is-centrumleider-bij-den-abeel
https://www.youtube.com/embed/fjiRXRXGAWs?feature=oembed
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Originele boodschap 
 

Er zijn heel wat vacatures. Opvallen in die massa, is de boodschap. Durf de vacature op 

een andere manier aan te pakken of breng het team op andere manier in beeld. Zo poetst 

het team uit Koksijde niet maar voeren ze ‘de oorlog tegen vuil’.  

   

  

 

 

 
  

https://www.facebook.com/watch/?v=2070731956561235
https://www.facebook.com/watch/?v=2070731956561235
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Humor helpt ook om vacatures origineel in beeld te brengen. We vonden deze voorbeelden 

uit andere sectoren. 
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Interessant contract  
 

Welk contract is aantrekkelijk voor een medewerker? Dat is voor iedereen anders. Daarom 

biedt WZC Molenstee uit Kampenhout haar medewerkers een ‘quality-of-life contract’ 

aan, waar ze een 4/5e functie spreiden over 5 dagen. Zo begint de werkdag iets later voor 

wie het ’s morgens graag rustiger aandoet of, net omgekeerd, kan je in de namiddag 

vroeger naar huis. Sleutelzorg Temse biedt jonge ouders een gelijkaardig 

‘schoolbelcontract’ aan. Door de werkuren zo in te plannen en te spreiden over de week, 

staan de ouders op tijd aan de schoolpoort. 

 

Veel kandidaten ambiëren minimaal een 4/5e of voltijdse functie. Een halftijdse betrekking 

met moeilijke en onderbroken uren is voor veel sollicitanten een struikelblok. Zoek daarom 

welke combinaties er mogelijk zijn met andere vacatures binnen het eigen lokaal bestuur 

om zo een aantrekkelijker contract aan te bieden. Zo vermijd je dat de medewerker zelf op 

zoek gaat naar een extra job bij een andere werkgever. De combinatie met ‘het andere 

werk’ is vaak niet evident. Door zelf een combinatiejob aan te bieden, overzie je beter de 

compatibiliteit van beide functies. Bovendien is de variatie in takenpakket voor bepaalde 

sollicitanten een extra troef.  

 

 

Diverscity begeleidt lokale besturen bij het opzetten van dergelijke combinatiejobs. 

Combinaties binnen het bestuur zijn momenteel o.a. zorgkundige in het WZC, klusjesman, 

poetshulp, peuterspeelpunt, medewerker Huis van het Kind, bode, administratief 

medewerker, thuiszorghulp, gezinszorg, medewerker in het kinderdagverblijf, … 

  

 

  

https://www.diverscity.be/ondersteuning/labolokaal/combinatiejobs-in-de-publieke-zorg
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Troeven uitspelen 
 

Lokale besturen zijn bescheiden en spelen hun troeven als werkgever vaak veel te weinig 

uit. Zet in de verf welke voordelen een lokaal bestuur als werkgever biedt:  

 

Een job met: 

- maatschappelijke meerwaarde,  

- dicht bij huis,  

- extralegale voordelen en/of interessante verlofstelsels,  

- jobzekerheid,  

- mogelijkheid voor inspraak in het uurrooster,  

- leuke teamactiviteiten,  

- vormingsmogelijkheden, 

-  …  

 

Inspiratie vind je bij het zorgbedrijf Sint-Truiden en http://www.lokaalwerkt.be.  

 

 

  

https://www.zorgbedrijfsinttruiden.be/werken-bij-het-zorgbedrijf/praktische-info/aanwervingsvoorwaarden
http://www.lokaalwerkt.be/
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Kiss: keep it short & simple 

 
Voor wie is de vacature bedoeld en is de vacature voor hen leesbaar? Weg met archaïsche 

taalgebruik, jargon… hou het kort en simpel: eenvoudige woorden en korte zinnen!  

 

Online vind je goede tips op: 

 

 

• Het centrum voor duidelijke taal - Wablieft 

• Dossier Inclusief Taalgebruik - JaJa 

• Hoe vind ik anderstalig talent? - VDAB 

• 7 tips voor een effectieve vacaturetekst – nationale vacaturebank.nl 

• Communicatie voor iedereen – checklist Antwerpen 

 

 

Tip om diversiteit te stimuleren: ‘Wij werven aan op basis van competenties en ta lenten, 

ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.’  

 

  

https://www.duidelijketaal.be/downloads
https://jaja.be/nl/dossier-inclusief-taalgebruik/?fbclid=IwAR3vxqcCDNWBjTYQv76zL8k00sMSzyHJW6FGbIbMv1kFOixzouKsqTcQzzk
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent-vinden
https://www.nationalevacaturebank.nl/werkgever/Informatie/tips-advies/zeven-tips-voor-een-effectieve-vacaturetekst?msclkid=421b4c28610a14d2e03a2d776b39fe1e&referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&utm_campaign=6.0%20%7C%20B2B%20%7C%20DSA&utm_content=DSA%20-%20Werkgever&utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_term=%2Fwerkgever%2F
https://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Sociale_zaken/SZ_Emanc/brochure_communicatie_voor_iedereen.pdf
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Publiceer op de juiste plek 
 

Publiceer altijd je vacature op de VDAB-website. Daardoor verspreid je niet alleen je 

vacature maar bezorg je VDAB de nodige cijfers om het beroep van zorgkundige en 

verpleegkundige als knelpunt te bestempelen. Per open plaats, vervanging, werfreserve, … 

maak je best een nieuwe vacature aan.  

 

Pas je communicatiekanaal per de doelgroep aan. Heel wat inwoners lezen het 

gemeenteblad. Via sociale media bereik je goedkoop en gemakkelijk heel wat mensen. Ga 

op zoek naar de lokale facebookgroepen die je doelgroep vaak bezoekt. Want de potentiële 

kandidaten wel de sociale mediakanalen van het lokaal bestuur? Pols bij je eigen 

medewerkers welke kanalen zij vaak gebruiken of vraag hen daar de vacatures te delen.  

 

Wat met een – vaak kostelijke - jobbeurs? Wees kritisch en kijk of je aanwezigheid daar 

een meerwaarde is. Wat is het doelpubliek van de beurs? Welke andere bedrijven of 

organisaties zijn daar aanwezig? En vooral, als jij daartussen staat, hoe kan je de aandacht 

trekken van de kandidaten?  

 

Kandidaten die twijfelen om in te gaan op een vacature hebben vaak een duwtje in de rug 

nodig. Organiseer informele ontmoetingsmomenten waarbij kandidaten op een 

laagdrempelige manier kennismaken met je organisatie, zoals Sleutelzorg Temse die ‘op 

de koffie’momenten organiseert of laat je inspireren door de digitale jobdag van Mintus. 

 

 

 

 

http://www.sleutelzorgtemse.be/index.php/nl/vacatures/op-de-koffie
http://www.sleutelzorgtemse.be/index.php/nl/vacatures/op-de-koffie
https://werkenbij.mintus.be/blogs/1/vow6cl-digitale-jobdag-woonzorgcentra-mintus-26-oktober
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2. Flexibele 
aanwervingsprocedure  

 

“We denken nu heel erg: wat maakt het voor de recruiter makkelijk, maar je moet denken 

wat maakt het voor de kandidaat makkelijk. Zeker in de War for Talent.”  

 

De periode tussen het lezen van een vacature en de effectieve indiensttreding moet bij 

knelpuntberoepen zo kort mogelijk zijn. Zo vermijd je dat andere organisaties met jouw 

kandidaat gaan lopen. Flexibeler aanwerven kan door onder andere de 

aanstellingsbevoegdheid en/of de rechtspositieregeling te delegeren of door bepalingen 

over werving en selectie zoveel mogelijk uit de lokale rechtspositieregeling te halen. Meer 

info hierover vinden jullie in de VVSG-nota: suggesties voor soepelere 

sollicitatieprocedures.  

 

Uit ‘Schoonmaakhulp, van hoog verloop naar onthaal op maat’ artikel Lokaal,  

praktijkvoorbeeld Zorgpunt Waasland: 

" We hebben ons rechtspersonenregister uitgeplozen en nagegaan wat echt verplicht was. 

Hieruit bleek dat we een publicatie moesten hebben van de vacature, en één extern en twee 

interne juryleden.’ Omdat de vacature constant op de VDAB-website staat, is publicatie geen 

probleem. ‘Voor de jury kunnen we terugvallen op vaste mensen en zo organiseren we nu 

tweewekelijks een examen voor verzorgenden en vierwekelijks een examen voor 

schoonmaakkrachten. Het is een echt examen, dus iemand vast aanwerven na zes maanden 

is perfect mogelijk. Op die manier hebben alle mogelijke kandidaten uiterlijk binnen vier 

weken een gesprek,’ Katelijne Vanderkerken, Zorgpunt Waasland.  

 

 

Denk na hoe je het sollicitatieproces zo vlot mogelijk voor de sollicitant kan laten verlopen. 

Is het echt noodzakelijk dat sollicitanten een CV of motivatiebrief schrijven? Voor wie niet 

vlot schrijft, vormt dit extra drempel. Meestal laat men iemand anders schrijven of plukt men 

een voorbeeldbrief van het internet. Welke meerwaarde heeft die brief dan?  

 

Mobiel solliciteren is de nieuwe trend. Via de smartphone laat de kandidaat gemakkelijk zijn 

belangrijkste gegevens achter. Daarna neemt de dienst verder contact op om de volgende 

stappen te zetten. Zorgband Leie en Schelde gaat nog een stap verder en experimenteert 

momenteel met ‘open hiring’. Zij werven kandidaten aan zonder sollicitatiegesprek. 

  

https://www.vvsg.be/Leden/Ouderenzorg/Ouderenzorg/18%20okt/Suggesties_voor_soepelere_sollicitatieprocedures.pdf
https://www.vvsg.be/Leden/Ouderenzorg/Ouderenzorg/18%20okt/Suggesties_voor_soepelere_sollicitatieprocedures.pdf
https://www.netwerkthuiszorg.be/sites/default/files/1827/ArtikelsLokaalTim/2019lokaal12_-_schoonmaakhulp-_van_hoog_verloop_naar_onthaal_op_maat.pdf
https://openhiring.be/open-hiring/
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‘Het inzetten op een laagdrempelige vorm van 

rekruteren is een grote meerwaarde in de 

zoektocht naar geschikte kandidaten. We stappen 

af van de klassieke flow van een sollicitatietraject 

waarbij een CV of een interview de voorwaarden 

zijn tot opstarten, maar geven daarentegen alle 

geïnteresseerden de kans om bij ons aan de slag 

te gaan. Het bezitten van een diploma is niet 

noodzakelijk, alsook is eerdere ervaring geen 

vereiste. Wij beoordelen geen kandidaten, maar zij 

scoren ons!’  Lees meer - Zorgband Leie en Schelde 

 

Durf ook te experimenteren met andere selectieproeven. Bepaalde proeven schrikken 

kandidaten af waardoor ze afhaken of zichzelf niet zijn tijdens de test. Wat denk je ervan 

om een kandidaat te leren kennen door samen een wandeling te maken?  

 

Of om, zoals Zorg Leuven, bewoners mee te laten jureren voor het examen van de 

schoonmaak-logistiek medewerkers?  Dit brengt een andere dynamiek in het examen, en 

toont meteen waar jullie de klemtoon van de job leggen. 

 

 

 
 

 

  

https://www.nuus.be/2021/10/21/merelbeke-open-hiring-zorgband-leie-schelde/
https://www.jobat.be/nl/art/wandeling-met-kandidaat-zegt-meer-dan-computertest
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3. Instroom nieuwe kandidaten 
vergroten 

 

Sta open voor niet-gekwalificeerde kandidaten. 
 

Niet alle sollicitanten beschikken over de juiste kwalificaties/diploma op het moment van 

hun sollicitatie. Ga op zoek naar het potentieel in kandidaten. Durf aan te werven en zelf 

verder te investeren in de opleiding van die kandidaat. Werf bijvoorbeeld iemand aan als 

logistiek medewerker en laat die doorgroeien tot zorgkundige via een kwalificatietraject. 

Vermeld deze mogelijkheid zeker in de vacature.  

 

Wanneer je medewerkers een uitgebreidere opleiding laat volgen, kan je eventueel een 

scholingsbeding afsluiten. Een scholingsbeding is een overeenkomst waarbij de 

werknemer, die een specifieke vorming volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe 

verbindt om aan de werknemer een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen 

wanneer die de organisatie verlaat voor een overeengekomen periode. 

 

 

Hiernaast zijn er nog heel wat andere competenties of verwachtingen waarover de 

kandidaat misschien nog niet beschikt tijdens het solliciteren maar wel kan leren. Mobiliteit 

en het beheersen van de taal zijn hier een voorbeeld van. Denk na hoe je als werkgever 

medewerkers hierin kan ondersteunen om deze vaardigheden op de werkvloer te leren?  

 

Laat je inspireren door deze initiatieven: 

• Taalcoaching op de werkvloer,  

• Rijbewijs halen met rijbuddy’s leren fietsen met vrijwilligers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/uitvoering-van-de-arbeidsovereenkomst/scholingsbeding
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent
https://www.facebook.com/watch/?v=307545141014368
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Stel je als organisatie maximaal open voor zij-instromers, dit zijn mensen die een carrière-

switch maken of na lange ziekte opnieuw re-integreren in de arbeidsmarkt. Om die instroom 

aan te trekken, onderhoud je best goede contacten met je plaatselijke VDAB-kantoor, wijk-

werk, lokale diensteneconomie en re-integratiediensten. 

 

 

In 2019 hebben ActiZ en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), in 

samenwerking met diverse stakeholders, een aantal employee journeys georganiseerd,  

waarbij ervaringen, inzichten en feedback zijn opgehaald bij herintreders en zij-instromers 

in de branches ouderenzorg en ziekenhuiszorg. In dit rapport kan je hun bevindingen 

nalezen. 

 

 

  

https://www.actiz.nl/sites/default/files/2021-09/De-reis-naar-de-ouderenzorg.pdf
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Zet in op jongeren 
 

De schaarste op de arbeidsmarkt is geen tijdelijk fenomeen en ook andere sectoren zoeken 

hard naar kandidaten. Daarom moeten we jongeren aanspreken en hen overtuigen om voor 

de zorgsector te kiezen. Maar onbekend, is onbemind. Door bepaalde vooroordelen, 

hebben jongeren niet altijd een correct beeld over onze thuis- en woonzorg.  

 

Zet daarom in op een juiste beeldvorming bij jongeren door hen op een andere manier 

kennis te laten maken met jouw organisatie en dienstverlening, bijvoorbeeld: 

• Organiseer samen met een school een werkbezoek aan de dienst.  

• Organiseer sollicitatietrainingen samen met scholen.  

• Investeer in duaal leren en in stages.  

• Doe mee aan Youca action day of meer regionale initiatieven zoals in Oost-

Vlaanderen de zorgwandelingen of de zorgberoepenrally die in verschillende 

provincies doorgaat. 

• Doe mee met de acties van de campagne http://www.ikgaervoor.be. 

• Maak je organisatie aantrekkelijk voor jongeren. 

 

        

Probeer de jongeren die je organisatie al kennen, te binden aan je organisatie. Misschien 

willen jobstudenten wel tijdelijk of definitief bij jullie aan de slag. Door hun getuigenis te 

gebruiken, overtuig je misschien hun vrienden?  

 

 

https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren
https://www.fondsdanieldeconinck.be/story/gezinszorg-bekend-is-bemind/?hq_e=el&hq_m=6382278&hq_l=9&hq_v=113243f231
https://www.youca.be/
https://oost-vlaanderen.be/leren/onderwijs/zorgwandelingen.html
http://www.ikgaervoor.be/
https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-detail/2021/06/14/Hoe-maak-je-je-organisatie-jongerenproof?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=whitepaper-blikopener-verso-in-de-kijker-jongeren-op-de-arbeidsmarkt-checklist-diversiteit-doeners-be-vacature
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Wie kan welke taken opnemen? 
 

Welke taken vallen er allemaal binnen een bepaald takenpakket? Kan je deeltaken 

bundelen die niet gelinkt zijn aan een diploma? Kan je dan andere profielen aanwerven die 

enkel deeltaken op zich nemen? Let wel op voor de financiering, ondersteunend personeel 

is momenteel zonder financiële incentives vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Maar deze verhalen inspireren je misschien: 

• buddy’s zonder zorgdiploma   

• wijkwerkers  

 

Zijn er taken die vrijwilligers kunnen opnemen? Tijdens de coronapandemie hebben heel 

wat vrijwilligers zich gemeld om bepaalde deeltaken op zich te nemen. Misschien kan je dit 

continueren? 

 

Of wat dacht je van tijdelijke arbeidskrachten in een bepaalde periode in te zetten? 

Bijvoorbeeld (jonge) leerkrachten en studenten zorg- en verpleegkundigen hebben 

misschien interesse om tijdens de vakantiemomenten mee te werken. Of denk aan 

masterstudenten (verpleeg- en vroedkunde, arts, master management en beleid, 

Gezondheidsvoorlichting...) die hun studie graag combineren met een halftijdse functie om 

een centje bij te verdienen.  

 

 

 

 

  

https://www.trouw.nl/zorg/buddy-s-zonder-zorgdiploma-helpen-de-verpleegkundigen-in-nieuwegein~b07c025d/
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/praktijk-in-mechelen-wijk-werken-ondersteunt-woonzorgcentrum
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Interne mobiliteit 
 

Wat als de ideale kandidaat al bij jou in dienst is? Sommige medewerkers hebben na een 

tijdje nood aan een nieuwe uitdaging. Als je hierop inspeelt, vermijd je dat ze die uitdaging 

zoeken bij een andere werkgever. Informeer je medewerkers over de openstaande 

vacatures en de mogelijkheden tot omscholing of kwalificerende trajecten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de praktijk: Mindy Willems: 

 'van poetsvrouw tot kinderbegeleider’ 

   

 

 

 

  

https://www.diverscity.be/ondersteuning/kwalificerende-trajecten
https://www.diverscity.be/thema-s/levenslang-leren/mindy-willems-van-poetsvrouw-tot-kinderbegeleider
https://www.mintus.be/medewerkers-scholen-zich-om-tot-zorgkundige?fbclid=IwAR25GneUA1i_xBGkg7k9MLVATtaq3xEBrhZc-_kY9-_WQ4_jOLJBRSbSvNc
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Hou contact met ex-medewerkers 
 

Jammer genoeg verlaten waardevolle medewerkers soms je organisatie. Door contact met 

hen te houden, hou je voor hen de deur nog op een kier. Wie weet valt de nieuwe job tegen 

of wijzigt hun privésituatie waardoor ze een terugkeer overwegen. Hou die mogelijkheid 

open door hen uit te nodigen op evenementen, via een nieuwsbrief te informeren, eens op 

te bellen, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

Werf preventief aan 
 

Het is wellicht een open deur intrappen, maar voor de volledigheid geven we dit graag mee: 

werf aan als je kan! Ook wanneer er geen open plaats is of vervanging nodig is. Als er zich 

een geschikte kandidaat aanbiedt, laat die niet los en werf deze eventueel als extra aan. 

Vaak zijn er heel wat veranderingen in het personeelsbestand (zwangerschappen of ziekte) 

waardoor je snel een open plaats hebt.  Hoe jammer is het dan als je die goeie kracht net 

hebt laten gaan. 

 

Zet constant een vacature open voor spontane sollicitaties, of leg een werfreserve aan 

zodat je geen enkele geïnteresseerde kandidaat mist.  
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4. Medewerkers behouden 
 

Toon je waardering 
 

Medewerkers in de thuis- en ouderenzorg moeten aan steeds meer eisen voldoen. Het 

takenpakket breidt uit, zorgsituaties zijn complexer dan vroeger en administratieve taken 

leggen nog extra druk. Het is belangrijk om hier als organisatie oog voor te hebben. 

Enerzijds door goede werk- en arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon aan te bieden 

maar ook door een gepaste ondersteuning te voorzien.  

 

Maar waardering tonen, kan op nog zoveel andere manieren: van een schouderklopje tot 

publieke dankbetuigingen. Stimuleer ook de gebruikers om hun dankbaarheid te 

verwoorden zoals men in Wichelen deed. Eenvoudig weg met de smartphone hen laten 

vertellen waarom ze hun thuiszorgmedewerker zo dankbaar zijn. 

  

 

 

  

 

  

https://www.facebook.com/groups/2194629290765922/posts/2197577610471090/
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Investeer in je medewerkers  
 

Medewerkers bloeien open wanneer ze hun talenten kunnen inzetten op hun werk. Of dat 

nu om koken of organiseren gaat, talenten moet je benutten. Hoe je de talenten in je 

organisatie kan ontdekken en inzetten, lees je in deze toolbox of in deze mini-vorming over 

job-crafting van Diverscity. 

 

Investeren in medewerkers doe je ook door vormingen op maat aan te bieden. Dankzij het 

vormingsfonds van Diverscity kan dit kosteloos in je eigen organisatie. Waarin willen je 

medewerkers doorgroeien? Welke rollen willen ze opnemen of welke competenties willen 

ze zelf versterken? Of ga met deze tool, de energiebarometer van Diverscity samen op 

zoek naar de energiegevers en energievreters. 

 

Maak werk van een leuke sfeer op de werkvloer. Voorzie tijd voor leuke, informele 

momenten, zelfs al is het druk. Dat draagt bij tot een positieve samenwerking. Geroddel of 

uitsluiting van collega’s daarentegen niet. Let ook op de mentale belasting bij medewerkers. 

Veel agressie of grensoverschrijdend gedrag door gebruikers of bewoners kunnen zwaar 

doorwegen op medewerkers. Wil je hier meer werk van maken dan kan je zeker inspiratie 

opdoen bij grenswijs, zowel voor tips over een positief klimaat, agressiebeleid en een beleid 

over grensoverschrijdend gedrag.    

 

Een belangrijke vorm van waardering is het luisteren van de medewerkers zelf. Luister naar 

welke oplossingen zij aanreiken en ga hiermee aan de slag. In Nederland was er een 

grootschalige bevraging van een beroepsvereniging voor zorgprofessionals. Vanuit de 

werkvloer gaf men zeer concrete korte termijnoplossing voor het personeelstekort:  

- verminder administratieve taken 

- voorkom onnodige handelingen: wat wil bewoner/klant? 

- geef als leidinggevende steun/aandacht voor problemen op de werkvloer 

- luister naar medewerkers: wat is nodig? => gevolgd door acties  

- maak werk van goede roosters die snel bekend worden gemaakt 

- denk na over het behouden van oudere verpleegkundigen en verzorgenden 

 

 

  

https://www.diverscity.be/thema-s/levenslang-leren/toolbox-talentontwikkelaar
https://www.diverscity.be/assets/originals/1toKdTtwZ63DdFhv4OYE3IU1YyfWHUsij.pdf
https://www.diverscity.be/assets/originals/1toKdTtwZ63DdFhv4OYE3IU1YyfWHUsij.pdf
https://www.aanbodvormingsfonds.com/
https://www.aanbodvormingsfonds.com/
https://www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen-op-maat/energiebarometer%E2%80%8B
https://www.grenswijs.be/
https://www.grenswijs.be/wat-een-pestbeleid
https://www.grenswijs.be/wat-een-agressiebeleid
https://www.grenswijs.be/beleid-grensoverschrijdend-gedrag
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5. Profileer!  
 

Profileer de functie 
 

Door verschillende functies regelmatig in de kijker te zetten, toon je niet alleen waardering 

voor je medewerkers maar bereik je ook potentiële kandidaten. Je kan dit doen door een 

artikeltje in de lokale krant, een bericht op de website of de sociale media. Lubbeek plaatste 

dit lovend artikel over hun medewerkers van de dienst gezinszorg in hun eigen 

gemeenteblad.  

 

 

 

Of organiseer een heuse campagne zoals Aalter deed met Aalter Proper! Grote 

spandoeken met foto’s van het ganse team verschenen in het Aalterse straatbeeld om de 

medewerkers even in de spotlights te zetten.    

 

 

  

file:///C:/Users/jvw/Downloads/info_mei-juni_2021_gezinszorg.pdf
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Medewerkers als ambassadeurs 
 

Zet jouw grootste troef in: je eigen werknemers. Via storytelling laat je medewerkers 

vertellen wat ze doen in hun job, hoe hun dag eruitziet, hoe ze problemen aanpakken, ….  

Kandidaat-sollicitanten zullen zich meer aangesproken voelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je profileren als werkgever doe je niet enkel als er een vacature is. Het is een constante 

opdracht. Zo blijf je in de hoofden van mogelijke kandidaten aanwezig. Maar zorg ervoor 

dat het beeld dat je naar buiten draagt, klopt met wat medewerkers intern ervaren: breng 

een positief maar realistisch verhaal. 

 

 

Beloon medewerkers die nieuwe collega’s aanbrengen. 

Zo zet Zorgbedrijf Meetjesland letterlijk iedereen die 

nieuwe collega’s aanbrengt in de bloemetjes. Door hun 

foto in de interne nieuwsbrief op te nemen, stimuleer je 

ook andere collega’s om iemand aan te brengen. 
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Profileer je als werkgever 
 

Zet in op je profilering als werkgever. Employer branding, zoals men dat met een populaire 

term noemt. Ga op zoek naar jouw authentiek verhaal, jouw uniek merk om zo talent aan te 

trekken in deze ‘war for talent’. Benadruk jouw sterke kanten en schud dat duffe imago van 

een lokaal bestuur af.   

 

Laat je inspireren door deze verhalen: 

 

WZC De Zonnebloem Gent 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZC Zuiderlicht 

 

 

  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WqXDlzRRPxg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tXGpRjIjJNk&t=3s
https://www.youtube.com/embed/tXGpRjIjJNk?start=3&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/WqXDlzRRPxg?feature=oembed
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Sollicitanten zijn benieuwd waar ze terecht komen, geef hen een inkijk achter de schermen. 

Pak uit met de groepssfeer. Wie zijn de collega’s of leidinggevenden? Wat zorg je als 

werkgever voor je medewerkers? Hoe zet je in op het welzijn van je ploeg? Bv ergonomisch 

materiaal, cadeautjes...  

   

               

   

          

 

 

 

 

Durf echt naar buiten te komen met jouw sterke kanten. Waag misschien ook de kans om 

net zoals Zorgbedrijf Meetjesland met de award ‘de zorgwerkgever van het jaar’ te gaan 

lopen! Een krachtige troef in je verdere profilering als werkgever. 

 

 

 

 

https://zorgbedrijfmeetjesland.topdesk.net/2021Lokaal06%20-%20Nieuwe%20kijk%20op%20solliciteren.pdf?fbclid=IwAR1BRWXiJ2MKtFa7n-DI6Fy3TXMhaEL-2tRf9FFtWfILvHIg9RF_7IDApO8
https://www.zorgwerkgevervanhetjaar.com/
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De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is het steunpunt, 

de belangenbehartiger en de beweging van het lokale bestuur. Alle 300 

gemeenten en OCMW’s in Vlaanderen zijn lid, naast vele politiezones en 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Een huis van vertrouwen 

dat haar leden advies en begeleiding verleent, informatie geeft op maat, 

zorgt voor opleiding en vorming, ontmoetingsdagen organiseert en 

andere ondersteunende diensten biedt. Meer dan 10.000 politici of 

ambtenaren volgen elk jaar een studiedag of een opleiding bij de VVSG. 

 


