
DE EEUWIGE VACATURE



PRAKTISCH

Tijdens de presentatie graag camera uitzetten en microfoon dempen

Vragen via de chat of ‘hand opsteken ’  

Opgenomen en nadien ter beschikking gesteld voor wie niet kon aansluiten

Joke Vandewalle Karen Sarens

Netwerk Thuiszorg Diverscity

Stafmedewerker thuiszorg Oost-Vl Sectorconsulent

Joke.Vandewalle@vvsg.be karen.sarens@diverscity.be

mailto:Joke.Vandewalle@vvsg.be


HOE BEGON HET?

Signalen van diensten over het niet ingevuld geraken van vacatures

Oproep Koning Boudewijn Stichting om instroom medewerkers in de thuiszorg te vergroten

Aantal gesprekken gehad met diensten om pijnpunten in kaart te brengen en inspiratie op te doen

Project ingediend samenwerking tussen Diverscity en Netwerk Thuiszorg

KONING BOUDEWIJN STICHTING

Na 2 selectierondes

10 projecten geselecteerd begin 2020 – 5 Vlaamse en 5 Waalse projecten

Opstart wat vertraging opgelopen door Corona maar nu toch doorstart

KBS wil na 3 jaar beleidsaanbevelingen formuleren

! Project blijft beperkt tot de ‘thuiszorg’ (Gezinszorg & poetsdienst) 

Dienstenchequeondernemingen kunnen niet opgenomen worden (ondanks onze vraag)



PROBLEEM

De vacatures binnen thuiszorg zijn moeilijk in te vullen: weinig (geschikte) kandidaten

Per deelnemende dienst willen we op onderstaande punten inzetten:

WAAROP WILLEN WE INZETTEN DOELSTELLINGEN 

Procedures selectie & werving 
optimaliseren

Lokale inactieve arbeidsmarkt 
aanspreken

Profilering thuiszorgdienst als 
werkgever

Individuele coaching op maat 
nieuwe medewerkers

Gebruikers en vrijwilligers 
betrekken

Meer kandidaten die 
zich aanmelden

Medewerkers blijven werken 
voor de dienst

Medewerkers beschikken over de 
juiste competenties

Maximaal persoonlijke & 
klantgerichte aanpak



PROBLEEM

• Soms lange, moeilijke procedures

• Procedure aangepast aan profiel

OPLOSSINGEN ZOEKEN….

• Hoe zit de sollicitatieprocedure in elkaar? Zitten daar onnodige drempels?

• Welke wervingskanalen gebruiken we? Hoe communiceren we? Welke boodschap?

• Welke basiscompetenties zijn noodzakelijk en wat kunnen medewerkers leren op de job?

METHODIEK:

• Evaluatie van de eigen werving- en selectieprocedure

• Verwachtingen functieprofiel evalueren - bijstellen

• Kanalen voor rekrutering verkennen – hoe communiceren, waar…

• Selectie oefeningen op maat ontwikkelen



PROBLEEM:

• Weinig beschikbare kandidaten

OPLOSSINGEN ZOEKEN….

• Lokaal verhaal, elke regio is anders, welke doelgroepen en hoe hierop inspelen?

• Is de ploeg van medewerkers een afspiegeling van de lokale bevolking?

• Zijn er groepen die we niet bereiken? Hoe kunnen we die bereiken? Via welke samenwerking?



PROBLEEM:

• Is de thuiszorgdienst van het lokaal bestuur gekend als werkgever in de regio?

OPLOSSINGEN ZOEKEN

• Sterke vacature berichten

• Welke sterktes van lokaal bestuur in de verf zetten:

voorbeelden op lokaalwerkt.Be

• Promo met eigen medewerkers via diverse kanalen

bv filmpje Koksijde, fietstassen Zorgpunt Waasland

• …

https://youtu.be/js6fodV1g6U
https://www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke/videos/2070731956561235


Nieuwe medewerkers staan er in de thuiszorg snel alleen voor, nieuwe medewerkers haken soms af, hoog

ziekeverzuim….

TOCH:

• Heel wat praktische checklists en tools bestaan al 

• Vaak bij besturen goed geregeld in procedures: werkmateriaal voorzien, uurroosters opgemaakt, contracten,....

MAAR:

• Maar onthaalprocedures zijn vaak voor iedereen hetzelfde of je nu veel of weinig Nederlands spreekt, nieuw bent 

in de sector of reeds een ervaren rot...

• Vaak zeer praktisch, maar minder oog voor andere zaken die nieuwe medewerkers als mogelijke drempels

ervaren



Welke RANDVOORWAARDEN moeten in orde zijn zodat de medewerker zich goed kan ontwikkelen?

• taal: het dialect van gebruikers is soms moeilijk te verstaan, elkaars taal niet begrijpen…

• sociale vaardigheden: jezelf voorstellen bij zoveel nieuwe mensen met elk hun eigen verwachtingen...

• administratieve vaardigheden: zijn alle nieuwe documenten duidelijk en gemakkelijk in te vullen?

• mobiliteit: wat als je niet met de wagen kan rijden of nooit hebt leren fietsen?

• werk-privé: wat als kindjes ziek zijn? Waar kan men naartoe?

• …

ONDERSTEUNING OP MAAT 

Experimenteren met de functie van onthaalcoach die alle nieuwe medewerkers begeleidt:

• Oog hebben voor indivduele drempels, persoonlijke aspecten, randvoorwaarden

• Tijd krijgen om hier ‘intensief ’  mee aan de slag te gaan

• Tools, werkinstrumenten ontdekken of ontwikkelen

• Netwerk, bv lerend netwerk onthaalcoaches elkaar ontmoeten en uitwisselen



ONTHAALCOACH

• iemand die sterk is in individuele gesprekken, vertrouwelijke band opbouwt, creatief op zoek gaat naar

oplossingen ,…

• Iemand die oog heeft voor een goede arbeidsattitude en collega’s daarin meeneemt

• niet de directe leiding gevende zodat dit voor de medewerker niet als ‘evaluerend ’  ervaren wordt

• Zeer frequent contactmomenten: voor de eerste dag, na de eerste dag, na de eerste week,… afhankelijk van de 

noden van de nieuwe medewerker

• Gebruik maken van bestaande tools of samen met VVSG tools ontwikkelen

• Brug tussen gebruiker en medewerker, ook de gebruiker deel maken van dit verhaal

• Randvoorwaarden: ook aanspreekbaar voor zaken die buiten de job liggen maar toch effect hebben op het werk

GEBASSEERD OP:

• Zorgbedrijf Waasland, GZ Sint-Niklaas werkt sinds enkele Jaren met zorg- en onthaalcoach

http://www.netwerkthuiszorg.be/sites/default/files/1827/ArtikelsLokaalTim/2019lokaal12_-_schoonmaakhulp-_van_hoog_verloop_naar_onthaal_op_maat.pdf


UITDAGING

Gebruikers actiever betrekken in de relatie met de nieuwe medewerker:

• Drempels wegnemen (bv onduidelijke verwachtingen van de gebruiker…)

• Hoe kunnen gebruikers, maar ook vrijwilligers of andere collega’s ingezet worden om nieuwe medewerkers in op te

leiden, een degelijk onthaal voorzien…

• Talenten gebruikers inzetten

METHODIEK

• Jobcoach ondersteunt in de relatie tussen de gebruikers en nieuwe medewerkers

• Jobcrafing: talenten ontdekken en inzetten bij medewerkers, 

nieuwe collega’s maar ook gebruikers! (tools en mini-vormingen)



AANPAK

• Oog voor de lokale context, elke dienst kan eigen accenten leggen – binnen het kader van het project ism KBS

• Gemeenschappelijk waar nuttig, anders individueel: noden en tempo kunnen verschillen

• In samenspraak bepalen we het actieplan per dienst

• individueel versus collectief

TIMING

Kandidaatstelling indienen tegen eind 31 oktober

Intake gesprek – noden en mogelijkheden in kaart brengen - eerste helft oktober – begin December selectie gekend

Individueel actieplan opmaken per dienst voor 18 maanden -

Opvolging individueel of intervisie

BUDGET

8000 euro – vrij te investeren bv vorming, materiaal, filmpjes….



Formuleer per actiepunt waar voor jullie een opportuniteit ligt.

Aan wat willen jullie de 8000 euro investeren?

Welke middelen kunnen jullie zelf ter beschikking stellen?

Is het mogelijk om continuïteit te bieden voor dit project wanneer er 

bv sprake is van personeelswissels…  tijdens die over 18 maanden?

Bereid om ervaringen te delen? 





Vragen via:

Joke.vandewalle@vvsg.be

Karen.sarens@diverscity.be

Deelnemers van de info sessie krijgen nog alles doorgestuurd

Alle info zal ter beschikking zijn op de websites van Netwerk Thuiszorg en Diverscity

mailto:Joke.vandewalle@vvsg.be
mailto:Karen.sarens@diverscity.be

