
Zorg omgekeerd anders krachtiger
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Voorstelling CASE ‘WZC’: op weg naar een innovatieve arbeidsorganisatie



CASE WZC
•Ontstaan voor 1900, vanuit congregatie, behoort tot een groepering 

• 100 woongelegenheden

• 3 kamers CVK

• 40 assistentiewoningen

• 70 fte personeel, 100 medewerkers (zorg – ondersteunende diensten 
(administratie, logistiek, technische dienst, schoonmaak, keuken)



Het WZC: anno 2012
• Goed uitgebouwd kwaliteitssysteem: op basis van EFQM-model: 
Balanced Score Card, jaarlijks beleidsplan, indicatoren, gebruik 
software-pakket (QPR),…

•Investors in People gecertificeerd sinds 2007: goed uitgebouwd HR-
beleid

•Visieteksten: goede zorg / management (2-jaarlijkse revisie)

•Elektronisch bewonersdossier sinds 2009

•Goede zorg en kwaliteit van zorg: keuzemaaltijden, mooi animatie 
aanbod, vakantie aan zee,…



Het WZC: anno 2012
Organigram

•Heel klassieke bovenbouw

•Directie (+ ondersteuning staf)

•3 zorgafdelingen (/afdeling hoofdverpleegkundige) – zorg + logistiek 
personeel

•Ergo - en kineteam onder directie

•Nacht: 3 hoofden die dit ‘regelden’

•Diensthoofd schoonmaak, verdeeld over afdelingen

•Keuken volledig apart



Nood aan verandering?

•Verwarring tussen middel en doel: de organisatie wordt het doel!

•Overstructurering staat ‘goede’ zorg in de weg: ’zorgrobotjes’

•Kloof tussen beleid (theorie) en praktijk.

•‘Eigenaarschap’ ontbreekt: verantwoordelijkheidsgevoel?
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Taakeisen en regelmogelijkheden
(Karasek) 

Taakeisen

• Autonomie op vlak van planning, 

volgorde, werkmethode, werktempo

• Informatievoorziening

• Contactmogelijkheden

• Organiseren van het werk

• ...

• Tijdsdruk

• Complexiteit

• Onvoorspelbaarheid

• Emotionele belasting

• ...



Gevolgen voor medewerkers

‘Ik’ EN ‘de organisatie’                          ik BEN de organisatie

Hoog ziekteverzuim  

Mistevredenheid / spanningen

‘Eilandjes’

Perceptie leidinggevenden

‘Hard’ tov nieuwe mensen

Ondersteunende diensten voelden zich minder



Gevolgen voor bewoners

•Goede zorg? (goede zorg bewoners ≠ goede zorg voor bewoners)

•Nood aan sociale contacten, menselijke relaties

•Passen zich aan: ‘we moeten er ons bij neerleggen’

•Kregen veel ‘nee’ als antwoord op hun vragen



Voorbeelden

•‘Het is 16,56 u, we dienen op om 17u.’

•Mevrouw kan niet de woensdag in bad, dat past niet in het wasschema, 
dan moet ze maar niet naar de mis gaan. 

•Om 10.30 worden de plateaus klaargezet, je moet maar stoppen met 
wassen, want dat moet gebeuren!

•Ik zie wel 10 keer per dag iemand, maar weet je wat erg is: die diep-
menselijke eenzaamheid.

•‘Vroeger konden we meer voor de mensen…’

•Discussie tussen afwas en keukenhulpen omwille van tekort aan materiaal

•Die nieuwe collega is hier al 3 weken en ze weet dat nog niet…



Nood aan verandering!
Evolutie naar ‘goede zorg’ leveren, goede zorg betekent voor ons 
bewonersgericht, individueel werken 

Samenwerking bevorderen: multidisciplinaire teams laten 
samenwerken, zodanig dat ze samen naar eenzelfde doel streven, 
namelijk goed zorg dragen voor elk van onze bewoners.

Bewust omgaan met middelen: nood aan afbouw personeel

Kanteling van de organisatie, zowel naar 
zorgcultuur als naar manier van 
samenwerken



DROOM

Het wzc is een woonzorgcentrum waar medewerkers in staat zijn om 
flexibel om te gaan met de situatie van de dag, waar ze door goed 
overleg op een vlotte manier samenwerken, waar iedereen zijn 
verantwoordelijkheid opneemt, waardoor de best mogelijke kwaliteit 
van zorg, wonen, leven en werken geleverd wordt.



Tijd en ruimte
‘Klik in het hoofd’

Raad van Bestuur / Algemeen 
directeur

Beleidsteam

Medewerkers

Mogelijkheden

Diversiteitsplan

Motiveer de mensen:
Raak de emoties van mensen – zorg dat ze zelf de verandering willen en samen 
werken aan de doelstellingen (willen ipv moeten)

Lerend Netwerk ZIRKO



Hoe realiseerden we de 
change?
ESF-Project ‘mensgericht ondernemen’ (01-2013 / 03-2015)

Diversiteitsplan: reorganisatie keuken (05-2014 / 03/2015)

Verder bouwen, borgen, …

◦ Ontwerpgroep na tevredenheidsbevraging medewerkers

◦ Coachen leidinggevenden

◦ Lerend Netwerk voor Gevorderden Flanders Synergy

◦ Appreciative Inquiry Summit: Samenwerken werkt echt



Bouwstenen IAO: ons verhaal



Bouwsteen 1: visie
• Teamdagen per afdeling (gans team!)

◦ Waarden / normen in zorg en in samenwerking

◦ Goede zorg voor bewoners, maar ook voor medewerkers

◦ Verwachtingen leidinggevenden

◦ Vroeger en nu: wat komt er op ons af? 

◦ Wat is er veranderd? Kernopdracht versus ‘wat moet’

•Resulteerde in visie: pijlers van het wzc

◦ Communicatie in personeelsvergadering: wat goed / wat kan beter?

◦ Blijvende aandacht voor realiseren visie

◦ Ontwerp visietekst, na 2 jaar



Bouwsteen 1: Visie
Doel: bewonersgericht werken!

*: multidisciplinair / communicatie / zorgrelatie stimuleren

Onderhandelde zorg Welbevinden JA-cultuur Woon- en 
leefomgeving

Samenwerking*
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Bouwsteen 2: proces
•Kapitaal in de zorg zijn onze mensen!

•Draagbalk samenwerken: HOE de visie realiseren?
oWat zijn belemmeringen / uitdagingen? 

oMaar ook: wat loopt goed? 

•Methodiek ‘Appreciative Inquiry’ (stuurgroep ESF)
oOntdek, wat goed loopt

oDroom van wat beter kan

oBepaal wat nodig is

(op niveau van zorgvisie, samenwerking, … inhoud werd niet echt 
gestuurd)



Bouwsteen 3: macrostructuur
Analyse werking het wzc: (met stuurgroep ESF)

•Kernopdracht: kwaliteitsvolle zorg bieden aan onze bewoners: op vlak 
van wonen en leven, op vlak van zorg 

•Samenwerking zorgteams en ondersteunende teams

•Communicatielijnen / overlegnoden en –structuren: afhankelijkheid 
van/ verbinden met andere disciplines 

•Knelpunten benoemd: wij – zij / frustraties / bewoner is vaak pineut



Bouwsteen 3: macrostructuur
Vragen oefening met stuurgroep:

•Welke teams / groepen medewerkers werken hier samen?

•Wie is belangrijk in het realiseren van onze kernopdracht?

• Ken je elkaars job?

•Waar werken jullie samen, waar voel je dat je elkaar ondersteunt?

•Waar ervaar je hinder in de samenwerking, ervaar je dat de andere 
discipline je werk ‘stoort’?

•Hoe vaak communiceer je met de collega’s van andere disciplines?

•Zoek je soms gezamenlijke oplossingen of niet?



Bouwsteen 3: macrostructuur
Aanpassingen macrostructuur na analyse:

Softe kant: 

• Bewustwording: om de visie te realiseren is iedereen belangrijk, zorg 
niet meer dan ondersteunden diensten: de één kan niet zonder de 
ander! 

•Respect: actie: leer het werk van de ander kennen: aanbod mogelijkheid 
om ½ dag mee te lopen met totaal andere discipline

•Opleiding ‘verbindende communicatie’ voor ALLE medewerkers



Bouwsteen 3: macrostructuur
Aanpassingen macrostructuur na analyse:

• Overkoepelend beleidsteam: afdelingshoofden, staf, directie, 
éénmansfuncties, op uitnodiging medewerkers met bepaalde rollen

•Ergo en kine niet meer onder directie, maar in multidisciplinaire 
zorgteams 

• Betrokkenheid ‘geknipte’ (ondersteunende functies – eenmansfuncties) 
functies werd verhoogd door aanwezigheid te creëren in teamoverleg, 
door hen lid te maken van werkgroepen, tandems te vormen … 

•Reorganisatie keukenteam (1 iplv 3 teams, medewerkersrotatie, 
medewerkers keuken kregen taken op de zorgafdelingen, waardoor ze 
ook in contact komen met klant,…)



Bouwsteen 3: macrostructuur
Aanpassingen macrostructuur na analyse:

• Structuur werkgroepen: bepalen taakomschrijving lid werkgroep: 
effectief mandaat op te nemen

•(nieuwe werkgroepen: wonen en leven, reflectiegroep warme zorg) 

•Aanstellen referente (expert-) functies over WZC heen: 
referentiepersoon dementie, wondzorg, palliatieve, psychosociale 
begeleiding, begeleiding nieuwe medewerkers: houdt kennis up to date 
en begeleidt de verantwoordelijken op de vloer (/team, cfr sterrollen, 
zie verder) – volgt extern vormingen en begeleidt verantwoordelijken 
per afdeling 



Bouwsteen 3: macrostructuur
Aanpassingen macrostructuur na analyse:

•Aanpassing communicatielijnen:

oAccesbestand om zelf opdrachten door te geven aan technische 
dienst (met prioriteitsniveau)

oOpstellen standaardmails (ziekte, vormingen, inzet mobiele equipe, 
… ) zodat iedereen op de hoogte is

o6-wekelijks werkoverleg: beleidsinfo op agenda 

oTandems installeren: 1 zorgmedewerker in tandem met 1 
keukenmedewerker zodat rechtstreekse communicatie mogelijk 
wordt



Bouwsteen 4: leiderschap
Hoe wordt je van manager een coachende leider?

• Van een heel drukke agenda, veel werk achter de computer 
naar aanwezig, verbeterpotentieel opmerkend, begeleidend

• Stap voor stap… 

• Valkuil: inhoudelijke expertise / nood aan houvast om te 
kunnen loslaten

• Begeleiding op vlak van veranderen aanpak van 
functioneringssgesprekken, aanpak werkoverleg (eerder: 
puntjes, afspraken, … nu: metacommunicatie mogelijk op vlak 
van samenwerking, veel meer eigenaarschap bij individuele 
teamleden) 



Bouwsteen 4: leiderschap
• Individuele coachgesprekken (zelfreflectie bevorderen) / 

beleidsteam

• Intervisie leidinggevenden 

• Trainingen: 

oCoachend leiderschap

oVerbindende communicatie

oVoeren sollicitatie – en functioneringsgesprekken

oHoe reflectie op de vloer bevorderen?

oWaarderende benadering / transparant managen



Bouwsteen 4: leiderschap
• Analyse van team werd gemaakt met collega’s, directie – vergde 

openheid, want is ook naar jezelf



Bouwsteen 4: leiderschap
•Duidelijke verschillen tussen teams!

•Team ontwikkelt: belangrijk om mee te ontwikkelen – transformationeel 
leiderschap (vraag: remt leider soms het team niet af?)

•Lastige transitie: 

veel ontgoocheling bij hoofden, medewerkers krijgen meer 
verantwoordelijkheid (ook kansen), nemen dit niet steeds op: advies om 
te coachen (ook: om te complimenteren moet je controleren) – nood 
aan empoweren medewerkers, terwijl je zelf op zoek bent naar 
evenwicht



Bouwsteen 5: microstructuur / 
team
Samenstelling teams (zie macrostructuur) is gewijzigd – meer gedeeld 
eigenaarschap van hoogste doel: Bewoner kwaliteitsvol bejegenen: 
leveren van goede zorg/ wonen en leven aangenaam maken 

‘zorg dragen > zorg geven’

Team= belangrijke bouwsteen van IAO, echter onderhevig aan factoren 
zoals: erkenningsnormen WZC, financiering, beschikbare competenties, 
arbeidswetgeving,…  



Bouwsteen 5: microstructuur/ 
team
Opbouw fleximatrixzorgteams: Regel-, uitvoerende en communicatieve 
taken opgelijst + Wie doet wat? Wie kan wat?



Bouwsteen 5: microstructuur / 
team
Resultaat fleximatrix  (welke taken + welke ondersteuning nodig?)

• Uitzuivering taken zorg- en verpleegkunde
• Aanvullende verwachtingen voor bachelor verpleegkunde
• Taakomschrijving dagelijks verantwoordelijke
• Wat kan logistiek, schoonmaak- en keukenpersoneel betekenen?
• Verschuiving taken hoofd naar team
• ‘het doet er niet toe wie het doet, als het maar gebeurt’: veel meer 

hulpvaardigheid, flexibiliteit
• Hoofd (of beter teamcoach?) meer op de vloer: bv medicatietoer, 

koffie in living: kan meer temperatuur voelen en ondersteunen op 
het moment zelf

• Ganse processen zijn verschoven: bv onthaal nieuwe bewoner is op 
vandaag volledig in handen van het team!



Bouwsteen 5: microstructuur / 
team
• Aanduiden verantwoordelijken per team (sterrollen)

o Incontinentie, wondzorg, dementie
oOpvang nieuwe medewerkers en studenten
oKwaliteit en veiligheid
oOrde en netheid
oWonen en leven
oGebruik zorgdossier
oAmbassadeur verbindende communicatie
oDagelijks verantwoordelijken
oHef- en tiltandem



Bouwsteen 5: microstructuur / 
team
Verhogen regelcapaciteit, oa door:

• Toekennen budget / jaar

• Nota bestaffing: helpt om te gaan met ziektes zonder dat hoofd moet 
ingrijpen (flexibiliteit verhoogt!)

• Hoe om te gaan met vragen van bewoners? 

oWordt de bewoner er beter van?

o Is het haalbaar voor de organisatie? 

o2 keer ja? Doen!



Bouwsteen 5: microstructuur / 
team
Doel= goede zorg verlenen, kan alleen maar als we goed 
samenwerken!

Opmaak teamcharter = mentaal contract, engagement

In elk teamoverleg (6-wekelijks) worden 2 doelstellingen bespreekbaar 
gemaakt, op een heel eenvoudige manier.

Er worden 3 ‘smiley’s op tafel gelegd: tevreden, niet tevreden, neutraal 
en medewerkers (inclusief schoonmaak, staf, administratie, 
éénmansfuncties) dienen zich te plaatsen. Er ontstaan mooie, open 
gesprekken rond samenwerking.



Bouwsteen 5: microstructuur / 
team
Meten = weten

Samenwerken: Teambarometer / teamcharter + in FG-gesprekken: wat 
draag jij bij?

Zorgindicatoren



Bouwsteen 5: microstructuur / 
team
2017: voorbereiding werken in zorgblokken (april 2018)

- medewerkers is verantwoordelijk voor geheel van taken bij een groep 
bewoners 

Door nog minder te knippen willen we flexibiliteit nog doen toenemen 
en menselijke relatie tussen zorgvrager / - verlener verder stimuleren 



Bouwsteen 6:individu
Hoe zorgen voor enthousiaste medewerkers? 

•Jobinhoud is cruciaal: inspraak hierin (eens iets anders doen) / 
vermijden van routine

•Klik met organisatie en visie? (letterlijk gevraagd  balans te maken) 

•Talent:  kansen worden gecreëerd (bv logistiek doet namiddag 
verwenzorg, stimuleren om andere activiteiten dan zorg te doen, …)

•Extra’s: teambuilding, aanbod momenten welbevinden, …



Bouwsteen 6:individu
Hoe zorgen voor enthousiaste medewerkers? 

•Waarderingsbeleid: opnemen rollen, inspraak, … 

•Geen verantwoordelijkheden die mensen die aankunnen: grenzen 
individu / team

•Identiteit: verbinding met waarden: bezinning, dag van de medewerker 

•Engagement & betrokkenheid: quasi alle zaken worden in overleg met 
medewerkers aangepakt (vaak via methodiek van appreciative inquiry) 



Bouwsteen 7: systemen
•Software: communicatie

•Inrichting living= nu deel ruimte ergo geworden, waardoor er kan 
gewerkt worden, maar het ook meer een ontmoetingsplaats is

•Bureau ergo / kine is niet meer, ze worden gevraagd om in het 
teamlokaal administratie te doen, ifv overleg

•



TOT SLOT
We zijn er niet…

We zijn er wel…

het wzc is zoveel warmer en echter geworden, we zijn nog steeds op 
pad, maar de vlag is al meermaals bereikt!

Dank voor deze kans.


