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HET NIEUWE 
ORGANISEREN 
IN THEORIE EN 
PRAKTIJK

De zorgsector is volop in beweging en nieuwe uitdagingen leiden tot nieuwe recepten 

om slimmer te gaan werken. De theorie rond Innovatieve Arbeidsorganisatie levert een 

schat aan ideeën en methodes om organisaties levenskrachtiger te maken en mensen 

te verbinden rond het primair proces en de klant. In Slimmer Zorgen voor Morgen komt 

die theorie uitgebreid aan bod en laten verschillende ziekenhuizen en woonzorgcentra 

uit Belgisch-Limburg zien hoe die principes in de praktijk werken. Dit boek maakt de 

concepten van de moderne sociotechniek uiterst toegankelijk en levert een pak inspiratie 

voor iedereen die met organisatievernieuwing aan de slag wil.
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Woord vooraf 

M a r c  V a n d e p u t

De Limburgse zorgsector staat voor grote uitdagingen. De vraag naar 
zorg neemt niet alleen toe, er is ook nood aan een andere vorm van zorg, 
waarbij maatwerk steeds belangrijker wordt. Dat heeft uiteraard con-
sequenties voor de medewerkers in zorgorganisaties. Er stelt zich op 
de eerste plaats een kwantitatief probleem, want Limburg heeft in de 
komende jaren nood aan duizenden extra medewerkers in de zorgsector. 
Maar zorgorganisaties worden ook geconfronteerd met een uitdaging op 
het vlak van kwaliteit, waarbij een doorgedreven samenwerking tussen 
diensten en organisaties absoluut noodzakelijk is om de uitstekende 
zorgverlening die we vandaag kennen, ook in de toekomst te kunnen 
waarborgen voor alle Limburgers. Het werk moet anders, innovatiever 
georganiseerd worden!

Die uitdagingen gelden uiteraard niet alleen voor Limburg. Diverse over-
heden hebben daarom initiatieven opgestart ter ondersteuning van de 
zorgsector. Het Limburgse provinciebestuur heeft enkele jaren geleden 
beslist om de zorgeconomie te definiëren als een speerpuntsector met 
een reëel groeipotentieel in de provincie. Onder zorgeconomie verstaan 
we de totale werkgelegenheid en toegevoegde waarde die gecreëerd 
worden door de zorgsector zelf en door aan de zorg gerelateerde sectoren. 
Om de provinciale ondersteuning aan de sector te concretiseren werd 
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binnen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM-ERSV) Limburg 
het Platform Zorglandschap Limburg opgericht. Dat platform brengt zorg-
organisaties, bedrijven, onderwijs en overheid samen om gecoördineerde 
acties te ondernemen, die vooral gericht zijn op de aan de arbeidsmarkt 
gerelateerde aspecten van zorgverlening.

Van bij het begin lag de focus van de platformwerking op oplossingen 
voor zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve uitdagingen die hierbo-
ven werden aangehaald. Diverse sensibiliseringscampagnes onder de 
noemer ‘Werkgoesting in de Zorg’ moeten meer Limburgers zin doen 
krijgen in een opleiding of job in de zorg. Via projecten rond collectieve 
instroom worden zelfs initiatieven genomen om concrete arbeidsnoden 
van bepaalde organisaties direct in te vullen. Daarnaast onderneemt 
POM-ERSV Limburg verschillende acties om de zorgverlening anders te 
organiseren, zoals de introductie van ondernemingen uit de sociale eco-
nomie in zorgorganisaties via de inschakeling van zogenaamde ‘huis-
moeders’ en ‘huisvaders’.

Een baanbrekend project dat mogelijk werd gemaakt met de financiële 
steun van ‘Limburg Sterk Merk’ (LSM), is het IHRAZ-project: ‘Innova-
tie in HR & Arbeidsorganisatie van Ziekenhuizen’. Onder de deskun-
dige begeleiding van prof. dr. Geert Van Hootegem, een specialist inzake 
arbeidsorganisatie verbonden aan de KU Leuven, werd de werking van 
het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden en het Mariaziekenhuis in 
Overpelt onder de loep genomen en op bepaalde aspecten volgens de 
principes van innovatieve arbeidsorganisatie ingrijpend gewijzigd. Ook 
het woonzorgcentrum van vzw Menos uit Genk kiest resoluut voor een 
andere aanpak van de zorgverlening. Nog meer dan voorheen staat de 
patiënt centraal en wordt gestreefd naar een maximale betrokkenheid 
van de medewerkers.

Omdat de resultaten van die projecten nieuwe inzichten voor de orga-
nisatie van de zorgverlening bieden, heeft POM-ERSV Limburg beslo-
ten om, in nauwe samenwerking met de auteurs Geert Van Hootegem 
en Benny Corvers, en met de partners bij de verschillende projecten, dit 
boek op de markt te brengen. De combinatie van theoretische princi-
pes over innovatieve arbeidsorganisatie enerzijds en de illustratie aan de 
hand van een aantal concrete toepassingen anderzijds maakt van deze 
pagina’s verplichte lectuur voor alle directieleden, HR-medewerkers en 
dienstverantwoordelijken in de sector. Met dit wetenschappelijk onder-
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bouwde en praktische boek stelt POM-ERSV Limburg een aantal con-
crete tools voor die organisaties en bedrijven kunnen integreren in hun 
eigen personeels- en organisatiebeleid. Laten we samen ‘slimmer zorgen 
voor morgen’!

Marc Vandeput

Gedeputeerde Van econoMie proVincie LiMburG

Voorzitter POM-ERSV LiMburG
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1 Zorgen over  
morgen: uitdagingen 

voor de Limburgse zorg

De titel ‘Zorgen over morgen’ lijkt erop te wijzen dat we ons zorgen 
moeten maken over onze zorgeconomie. Maar als je naar de zorgsector 
kijkt, zie je dat er heel actief en innovatief wordt geanticipeerd op de 
toekomstige uitdagingen. Dit is een verhaal vol passie en dynamiek, laat 
dat meteen duidelijk zijn!

Onze gemiddelde levensverwachting bij de geboorte is nu 80 jaar1, de 
overheid heeft veel aandacht voor de noden van de zorgsector en onze 
zorginstellingen zijn lang niet meer de verouderde instituten waar onze 
grootouders zo veel mogelijk uit trachtten weg te blijven. In Limburg is 
de zorgeconomie trouwens een bloeiende sector die bijna 50.000 mensen 
tewerkstelt2. Al jaren wordt die sector ondersteund en aangemoedigd 
met een gezamenlijk provinciaal actieplan door de Provincie Limburg, 
POM-ERSV Limburg, de Universiteit Hasselt, de Limburgse Investe-
ringsmaatschappij LRM en LSM (Limburg Sterk Merk). Ook het recente 
Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat schuift de zorg niet 
zonder reden naar voren als een sleutelsector om de innovatie en tewerk-
stellingsgraad in Limburg te verhogen.

Dat de kwaliteit van de zorgverlening in ons knusse Europese landje bij 
de hoogste ter wereld is, mogen we ook niet vergeten in een betoog voor 
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verbetering3. We mogen dus niet op onze lauweren rusten, want de uitda-
gingen zijn inderdaad groot en indien we in de kop van het peloton willen 
blijven voor zorg en welzijn, dan is het nu echt ‘alle hens aan dek’. De vraag 
luidt dus vooral hoe we die evolutie kunnen blijven doortrekken, zodat wij-
zelf en onze kinderen en kleinkinderen straks een lang en gezond leven 
kunnen leiden, ondersteund door een goede en betaalbare zorgverlening. 

Een aantal uitdagingen komt hoe dan ook op ons af, en op basis daarvan 
kunnen we enkele pertinente vragen formuleren die we als richtsnoer 
gebruiken bij de verhalen in dit boek.

De arbeidsmarkt staat onder druk

Mensen blijven langer leven en ze blijven bovendien ook langer gezond. 
Daardoor zal tegen 2030 bijna een kwart van de Belgische bevolking 
ouder zijn dan 65. 

Voor honderd oudere werkkrachten staan er vandaag maar drieëntachtig 
jonge werkkrachten klaar. Het vervangingscijfer meet de verhouding van 
de jonge actieven (20-39 jaar) ten opzichte van de oudere actieven (40-59 
jaar) en geeft een antwoord op de vraag of er in de bevolking op actieve 
leeftijd voldoende jonge actieven zijn om de oudere actieven op te volgen 
op de arbeidsmarkt. Deze index is zowel voor Limburg (83,1) als het 
Vlaams Gewest (85,9) kleiner dan 100, wat erop wijst dat er onvoldoende 
jonge werkkrachten zijn om alle oudere werkkrachten te vervangen4.

Een andere interessante index is de verouderingscoëfficiënt: die meet 
de verhouding van de ouderen (vanaf 60 jaar) ten opzichte van de jon-
geren (jonger dan 20 jaar) en geeft een aanduiding van de mate waarin 
de oudere bevolking weegt op de jongeren. Het cijfer voor Limburg is 
104,3, wat erop wijst dat er iets meer ouderen dan jongeren zijn. In het 
Vlaams Gewest bedraagt deze index 109,5. In Zuid-Limburg ligt de ver-
ouderingscoëfficiënt (118,1) veel hoger dan gemiddeld5.

Het resultaat is een grotere uitstroom van ervaren medewerkers gedu-
rende de komende decennia en een te lage instroom van jonge vervangers. 
Dat is een evolutie die al een tijdje aan de gang is. De meeste zorginstel-
lingen lijken vandaag nog niet te hard te lijden onder die ontwikkeling, 
maar geven aan dat ze over vijf tot tien jaar wel ernstige problemen ver-
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wachten. De cijfers over de human resources die werden verzameld in 
het kader van het IHRAZ-project6, leveren vergelijkende data op voor 
verschillende Vlaamse ziekenhuizen en lijken op het eerste gezicht aan 
te geven dat de situatie niet alarmerend is. De uitstroom door pensione-
ring is voor veel organisaties een belangrijk aandachtspunt, maar geluk-
kig niet voor elke organisatie op hetzelfde moment. Uit interviews met 
de verantwoordelijke personeelsmanagers blijkt dat de pieken in de uit-
stroom sterk samenhangen met de sleutelmomenten in de levenscyclus 
van bepaalde instellingen, zodat de demografische bubbels zich nogal 
ongelijk situeren binnen de populatie van Limburgse (en Vlaamse) zorg-
organisaties. Bij het Mariaziekenhuis Noord-Limburg (MZNL) in Overpelt 
bijvoorbeeld is een grote groep uitgestroomd en vervangen in de voorbije 
jaren. Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden daarentegen verwacht 
de komende jaren een grotere uitstroom, vooral bij de hoofdverpleegkun-
digen. Bovendien geven beide organisaties aan dat het telkens ook om 
een groot kwalitatief verlies gaat, omdat mensen met veel expertise en 
organisatiespecifieke kennis vertrekken en vervangen worden door jon-
gere medewerkers met minder ervaring.

Tegelijkertijd weten we dat de instroom van nieuwe arbeidskrachten (de 
bevolking op beroepsactieve leeftijd) in Vlaanderen afneemt met zo’n 
15% tegen 20307. Die instroom is vandaag al een probleem: in de Lim-
burgse zorgeconomie moeten we de komende jaren op zoek naar gemid-
deld bijna 2.000 nieuwe werknemers per jaar8. Ook hier lijkt het schoentje 
vandaag nog niet echt te wringen op de meeste personeelsafdelingen, 
maar in normale economische omstandigheden zouden er nu logischer-
wijs ook meer alternatieven zijn voor jonge afgestudeerden. De proble-
matiek is vandaag vooral van kwalitatieve aard: nogal wat organisaties 
vinden moeilijk gespecialiseerd verplegend personeel, leidinggevenden 
of mensen met andere beroepsspecifieke vaardigheden en kwalificaties. 
En voor sommigen blijven de kwaliteit en de beperkte inzetbaarheid van 
pas afgestudeerden ook een knelpunt. 

De verwachting is wel dat dit probleem straks niet langer beperkt is tot 
de kwaliteit van de instroom, maar dat we ook nog eens rekening moeten 
houden met een slinkend aantal kandidaten in de toekomst. Gerichte 
overheidscampagnes leiden geregeld tot een effectief groter aantal 
inschrijvingen van eerstejaarsstudenten voor de zorgopleidingen (in het 
bijzonder verpleegkunde), maar de langetermijntrend toont duidelijk dat 
we geen luxueuze situatie moeten verwachten op de arbeidsmarkt.
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De conclusie is duidelijk: we kunnen zeker een toenemende spanning op 
de arbeidsmarkt verwachten, waardoor we straks met minder mensen 
meer werk zullen moeten doen. Die problematiek leidt vandaag nog niet 
overal tot paniek, en wellicht schuilt daar ook het gevaar: de temperende 
gevolgen van een slabakkende economie en de traagheid van demo-
grafische evoluties zorgen ervoor dat we nog te weinig beseffen welke 
enorme problemen er op ons afkomen. Maar als die conclusie juist is, dan 
luidt de voornaamste vraag: hoe kunnen we morgen vooral slimmer 
gaan werken, in plaats van steeds harder te moeten werken met 
minder mensen?

De vergrijzing dwingt tot efficiëntie en innovatie

Een toename van de categorie ‘ouderen’ betekent per definitie ook dat de 
zorgvraag verder zal stijgen. Het aandeel zwaar zorgbehoevende 80-plus-
sers neemt proportioneel het sterkst toe en zal ongetwijfeld extra druk 
uitoefenen op de zorgsector. Daardoor verwacht men een enorme stijging 
van het aantal dementerenden en chronisch zieke ouderen in de komende 
dertig jaar. Een cijfer dat die evolutie goed illustreert, is de toename met 
80% (!) van het aantal 80-plussers in de provincie Limburg tussen 2000 
en 2010. Tegen 2020 zet die evolutie zich door in de groep hoogbejaarde 
Limburgers (+47,2%) en de Limburgers van 60-79 jaar (+21,3%), een stij-
ging die trouwens meer uitgesproken is dan voor Vlaanderen (+28,4% en 
+14,2%)9. 

Onze diverse overheden zijn volop bezig met het bedenken en uitvoe-
ren van maatregelen en actieplannen om te vermijden dat die demogra-
fische tijdbom tot ontploffing komt. De sector laat zien dat de vergrijzing 
ook kansen creëert voor nieuwe tewerkstelling en innovatie in diensten, 
gebouwen, ondersteunende ICT en domotica, farma, voeding, lifestyle, 
comfortzorg, enzovoort.

In de praktijk is er echter ook veel budgettaire druk. Als je in een vergrij-
zende samenleving dezelfde zorgkwaliteit wilt blijven aanbieden, gaan 
de budgetten snel de hoogte in. Maar in de praktijk is een budgettaire 
status-quo wellicht realistischer. Zo heeft men op Vlaams niveau een 
budgettaire prioriteit gemaakt van welzijn, en dus ook van ouderenzorg. 
Maar meer investeren in ouderenzorg betekent ook besparen op andere 
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uitgaven: ‘durven te kiezen’ is de omschrijving die daarvoor terecht 
wordt gebruikt in de beleidsnota’s. 

De roep om efficiëntieverbetering is daarmee evident. Ook budgettair 
zullen we dus moeten nadenken over hoe we meer kunnen doen met 
minder middelen. Maar kunnen we kwalitatieve en duurzame zorg blij-
ven aanbieden door te besparen en vervolgens harder te werken? Of is er 
een slimmere manier? De tweede vraag luidt dus: hoe houden we ons 
systeem betaalbaar op een duurzame manier, rekening houdend 
met de sterke vergrijzing van onze bevolking?

Patiënten en zorgverleners zijn ook maar 
mensen

In onze samenleving wordt meer en meer ingezet op individuele verschil-
len en belangen. Elk van ons verwacht om als een unieke persoon behan-
deld te worden – op school, op het werk en dus ook wanneer we ziek zijn. 
Patiënten worden steeds mondiger en assertiever, en hun sterk uiteen-
lopende verwachtingen liggen bovendien erg hoog. Patiëntgerichtheid 
is daarom terecht een nieuwe kwaliteitsdimensie in de dienstverlening 
(naast efficiëntie, veiligheid, effectiviteit, gelijkheid en tijdigheid)10. 

Patiënten verwachten vandaag dat zorgverlenende organisaties een 
hulpverlenend antwoord op maat van het individu uitwerken. Standaard-
oplossingen lijken echt niet meer van deze tijd. De sector kan dus niet 
anders dan op zoek te gaan naar maatwerk. Daarnaast kenmerkt deze 
nieuwe groep gebruikers zich door een steeds groter wordende multicul-
turele diversiteit. Bovendien accepteert onze samenleving niet langer dat 
mensen pertinent worden uitgesloten, zodat we verplicht worden om ons 
zo te organiseren dat de participatiekansen van personen met zorgnoden 
maximaal gegarandeerd blijven.

Onze zorgorganisaties zijn ook vandaag nog vaak erg intern gericht. De 
patiënt staat wel centraal in alle missies en visies, maar in de praktijk 
is de focus op de patiënt soms zoek. We hebben immers gekozen voor 
maximale specialisatie, wat nog versterkt wordt doordat die opsplitsing 
in zeer specifieke beroepscompetenties ingebakken zit in het onderwijs. 
Nu is er vanzelfsprekend een enorme behoefte aan gespecialiseerde 
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expertise, maar die beweging lijkt bij ons tot extreem hokjesdenken te 
leiden. Bij de bespreking van de verschillende praktijkverhalen zullen we 
zien dat die mentaliteit een vlotte samenwerking soms in de weg staat. 
Iedereen doet ongelooflijk zijn best, maar toch is het niet goed genoeg, 
zo lijkt het wel.

Specialisatie creëert ook schaarste: doordat we steeds enger inzetbaar 
zijn op basis van onze unieke expertise, wordt het moeilijker om de juiste 
experts te vinden. In een team creëert dat al snel continuïteitsproblemen 
als een collega afwezig is. We zullen later zien hoe alternatieve compe-
tentiemodellen en overlappende functies kunnen zorgen voor een betere 
balans binnen teams.

Specialisatie heeft ten slotte ook te maken met status. Dat is een onver-
mijdelijk maatschappelijk fenomeen, maar in de zorg werkt het vandaag 
vaak als een blokkerende factor. Denk maar aan de discussies tussen 
paramedici en hoofdverpleegkundigen bijvoorbeeld: er is een cultuur ont-
staan waarbij elk zich meer en meer lijkt te willen profileren als afzonder-
lijke beroepsgroep. (Lees ook de paragraaf ‘Talenten stromen en lekken’ 
in hoofdstuk 3)

De derde vraag die we kunnen stellen, is daarom: hoe richten we ons 
als organisatie maximaal op onze patiënten zonder de betaalbaar-
heid uit het oog te verliezen?

De zorgeconomie is in volle beweging

Ten slotte is ook de zorgmarkt in volle beweging. De Limburgse zorgeco-
nomie is met zo’n 50.000 werknemers een factor van betekenis voor de 
provincie11. Vanuit de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg 
(POM-ERSV) wordt logischerwijs ingezet op de zorgeconomie als speer-
punt, met het Platform Zorglandschap Limburg12. Ook het Strategisch 
Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)13 stelt de versnelling van 
een innovatieve zorgsector voor als een van de pijlers voor jobcreatie en 
nieuwe economische activiteit. 

De zorgsector wordt ook gekenmerkt door een complex netwerk van 
instellingen, mantelzorgers, vrijwilligerswerk en allerhande bedrijven in 
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een bijzonder rijk patchwork van organisaties. De Vlaamse overheid pro-
beert hierin een balans te vinden tussen aan de ene kant de marktwer-
king die gepaard gaat met een sector in beweging, en aan de andere kant 
een welzijns- en gezondheidsbeleid binnen de context van de ingewik-
kelde Belgische sociale zekerheid. Ook de zogenaamde ‘ontschotting’ en 
het inzetten op integrale zorgketens zoals voorgesteld door de Zoekcon-
ferentie ‘Slimmer Zorgen voor Morgen’14, willen tegemoetkomen aan een 
betere samenwerking tussen sectorgenoten.

Veel beweging dus, en een overheid die op verschillende niveaus erg 
actief is om zorgberoepen te promoten, zoals met de Vlaamse campagne 
‘ikgaervoor.be’ of met de Limburgse campagne ‘Werkgoesting in de 
Zorg’. Maar is dat voldoende om de sector gezond te houden? Enkele 
cijfers en standpunten stemmen alvast tot nadenken:

• De zorgsector in Vlaanderen moet naar verwachting op zoek naar 
60.000 nieuwe medewerkers tegen 202015. Dat zal ongetwijfeld zorgen 
voor meer concurrentie tussen de diverse subsectoren en organisa-
ties.

• Vele laatstejaarsstudenten denken dat er bij het verpleegkundig werk 
in woonzorgcentra te weinig verpleegkundige technieken en te veel 
hygiënische zorgen te pas komen, dat het loon te laag is, dat de groei-
mogelijkheden vrijwel nihil zijn en dat er te veel weekendwerk is. 64% 
van de woonzorgcentra krijgt te maken met overdreven eisen van kan-
didaten. Maar liefst 34% van de verpleegkundigen denkt eraan om het 
woonzorgcentrum waar ze werken binnen de twee jaar te verlaten16.

• Een onderzoek van Zorgnet Vlaanderen17 in 2011 gaf aan dat het 
gemiddeld 1,5 jaar duurt om een medische vacature in te vullen. De 
schaarste aan sommige medische specialisten is zonder meer een 
ernstige bedreiging.

• Onderzoek van SD Worx geeft aan dat 68% van de jongeren na hun 
stage kiest voor een andere werkgever, zelfs als ze tevreden waren 
over die stage18. Blijkbaar zijn er andere criteria die pas afgestudeer-
den gebruiken om te bepalen of een werkgever aantrekkelijk is of niet.

• In de IHRAZ-benchmarking valt het hoge aandeel deeltijdse arbeid 
erg op: bij zowat alle Vlaamse ziekenhuizen is ongeveer de helft van 
het personeel deeltijds tewerkgesteld. Dikwijls is work-life balance 
een belangrijke reden waarom mensen kiezen voor de zorgsector. 
Door de bevolkingsevolutie en de druk op de arbeidsmarkt die daar-
van het gevolg is, moeten we ons de vraag stellen of en hoe we meer 
mensen kunnen aanmoedigen om meer te werken.
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• De ziekenhuizen die deelnamen aan het IHRAZ-project (het Maria- 
ziekenhuis Noord-Limburg en het Sint-Trudo Ziekenhuis – zie hoofd-
stuk 3), gaven aan een duidelijke verschuiving te merken in de ver-
houding tussen werknemer en werkgever. Het wordt moeilijker om 
mensen te binden aan een organisatie en aan hun aspiraties tegemoet 
te komen. Het ontwikkelen van interessante loopbaanperspectieven 
werd daarbij gezien als een belangrijk middel om personeelsverloop 
tegen te gaan.

En dat leidt ons tot de laatste vraag: hoe zorgen we ervoor dat de 
zorgsector aantrekkelijk blijft voor werknemers en kansen biedt 
om een duurzame loopbaan uit te bouwen?

Samenvattend kunnen we zeggen dat de toestand ernstig is, maar verre 
van hopeloos. De uitdagingen van de sector zijn meteen ook de uitdagin-
gen van de Limburgse hoofdspelers van deze publicatie. Allen hebben ze 
te maken met de externe en interne veranderingen die we hier nog eens 
op een rijtje zetten in de vorm van de vier basisvragen die ons zullen 
bezighouden:

1. Hoe kunnen we morgen vooral slimmer gaan werken, in plaats van 
steeds harder te moeten werken met minder mensen?

2. Hoe houden we ons systeem betaalbaar op een duurzame manier, 
rekening houdend met de sterke vergrijzing van onze bevolking?

3. Hoe richten we ons als organisatie maximaal op onze patiënten, 
zonder de betaalbaarheid uit het oog te verliezen?

4. Hoe zorgen we ervoor dat de zorgsector aantrekkelijk blijft voor werk-
nemers en kansen biedt om een duurzame loopbaan uit te bouwen?

Er zijn al meer dan voldoende analyses gemaakt van die uitdagingen. 
De vraag is nu: hoe gaan we dat aanpakken? Precies daarop willen we 
samen met deze Limburgse praktijkvoorbeelden een antwoord bieden, 
door te laten zien hoe zij de problemen hebben aangepakt en zorgen voor 
een nieuwe dynamiek in hun organisatie.
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Vacante betrekkingen
in de Limburgse zorgsector

In Limburg staan we voor drie belangrijke uitdagingen die in snel-
tempo op ons af komen19: 
1. ten eerste is er het inhaalscenario voor de woonzorgcentra, 

waarbij er tussen 2010 en 2015 in Limburg 4.370 bijkomende 
rusthuisbedden worden gecreëerd (van 6.068 bedden in 2010 tot 
10.438 bedden in 2015);

2. vervolgens zorgt de bijkomende programmatie voor de gezins-
zorg, in het kader van het Vlaamse woonzorgbeleid, voor ruim 
300.000 bijkomende werkuren tegen 2015; 

3. ten slotte moet rekening gehouden worden met de vervanging 
van werknemers die, al dan niet vervroegd, uitstromen uit de 
sector en met de cao-afspraken inzake bijkomende verlofdagen 
voor 45-plussers in de zorg. Momenteel is één op de vier werkne-
mers in de zorg ouder dan 45. 

Alles samen komt dat neer op een totaal van 9.627 vacante betrek-
kingen in de Limburgse zorgsector in de periode 2010-2015. Tot 
2015 is er dus jaarlijks nood aan 1.925 nieuwe werknemers in de 
zorgsector in Limburg. Een voldoende instroom van goed opgeleid 
personeel in de zorg is bijgevolg noodzakelijk om de kwantiteit en 
de kwaliteit van het zorgaanbod in de toekomst te garanderen.
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Zoekconferentie
‘Slimmer Zorgen voor Morgen’

Brussel, 29 januari 2013, 18.00 uur. “Flow, honger naar meer, dyna-
misch, kleurrijk, goesting, verward, verwondering, goed gevoel, 
tevreden, meer van dat, hoop, verrassend, langzaam, verwachtings-
vol, benieuwd, vréé wijs, veel energie, samen, zinvol, ...“

De eerste halve dag van de Zoekconferentie ‘Slimmer Zorgen voor 
Morgen’ zit erop en de deelnemers blikken terug op hun geza-
menlijke werk. Vijf uur daarvoor had Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de contouren en de ver-
wachtingen voor de Zoekconferentie geschetst. 

Gedurende 48 uur, gespreid over drie dagen, bogen 80 deelnemers 
zich in semigevangenschap over de volgende vraag: welke toekom-
stige scenario’s willen we als actoren in zorg en welzijn tegen 2020 
samen uittekenen en realiseren, om ondanks een continu verande-
rende context kwalitatieve dienstverlening te garanderen?

Een zoekconferentie is een methodiek uit het sociotechnische 
instrumentarium die zo veel mogelijk stakeholders samenbrengt om 
de toekomst te dromen en te ontwerpen. Marvin Weisbord (2012), 
de founding father van de Search Conference, schrijft in zijn onvol-
prezen Productive Workplaces, Dignity, Meaning, and Community in 
the 21st century de volgende principes bij elkaar:

•	 Get the ‘whole system’ in the room. Met de aanhalingstekens 
wordt al subtiel aangegeven dat je nooit echt iedereen bij elkaar 
krijgt. Maar je kunt wel een dwarsdoorsnede bijeenbrengen van 
mensen met de juiste autoriteit, de nodige resources, informa-
tie, expertise en behoeften. Alleen al door dit soort conferenties 
te organiseren, leg je de basis voor verandering en vele nieuwe 
meetings en acties nadien, voorbij de grenzen van de deelne-
mende organisaties.
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•	 Explore the whole before seeking to fix any part. Iedereen ont-
wikkelt tijdens de conferentie een rijker beeld van de problema-
tiek. 

•	 Put the future and common ground front and center. Problemen 
en conflicten zijn een bron van informatie, ze moeten niet direct 
gelijkgesteld worden met actieplannen.

•	 Invite self-management and personal responsibility. Telkens wan-
neer managers of consultants iets doen voor een groep, ontne-
men ze voor anderen de kans om initiatief te nemen.

De minister en gastheer Luc Van Gorp hadden het hele systeem bij-
eengebracht. Patiënten, dokters, directeurs en afgevaardigden uit 
acht geledingen van het zorggebeuren namen de uitdaging aan. In 
feite kregen ze hun opdracht van Z³, een projectgroep met ruime 
vertegenwoordiging van actoren uit het werkveld (gezondheid en 
welzijn, sociale economie, beroepsverenigingen, overheid, koepels, 
kenniscentra en onderwijs). Die projectgroep startte met brain-
stormsessies rond het efficiënt en effectief inzetten van mensen in 
de zorg. En die sessies resulteerden in een zoektocht naar concrete 
verbetervoorstellen. Onder het motto ‘we moeten niet steeds het 
warm water heruitvinden’ werden ideeën opgelijst in de vorm van 
projectfiches met best practices. 

Het enthousiasme voor die acties was groot. Laaghangend fruit 
plukken of quick wins scoren, het doet een groep meestal goed. 
Maar binnen de projectgroep werd erkend dat de vraagstukken die 
op ons afkomen, echt lastig zijn. We dreigen immers met te weinig 
mensen te zijn om een kwalitatief hoogstaand antwoord te vinden 
op de toekomstige zorgvragen. Een gemeenschappelijk draagvlak 
of common ground creëren is dus een conditio sine qua non om de 
vele uitdagingen aan te gaan. En daarvoor is een zoekconferentie 
net het instrument bij uitstek.

De common ground werd geformuleerd in zestien deels overlap-
pende stellingen, gegroepeerd in vijf clusters. De resultaten van 
de zoekconferentie waren bijzonder duidelijk. De designparame-
ters bij de uitbouw van het zorg- en welzijnsecosysteem starten 
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bij de zorgvrager. Zoals fi guur 1 laat zien, vertrekt van daaruit een 
aantal concentrische cirkels. Die clusters hebben achtereenvolgens 
betrekking op:

•	 de	relatie	van	de	zorgvrager	tot	onbetaalde	en	betaalde	zorg;
•	 het	design	van	de	zorg-	en	welzijnsketen,
•	 het	design	van	organisaties	in	de	zorg-	en	welzijnsketen;
•	 opleiding:

- generiek;
- zorg & welzijn;

•	 systemen:
- wetgeving;
- fi nanciering.

Figuur 1. Zorgketting.
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Het IHRAZ-project beweegt zich over bijna al die clusters, met 
een uitgesproken focus op de derde cluster. Een van de stellingen 
binnen die cluster lijkt wel rechtstreeks gekopieerd uit de doelstel-
lingen van het project. Die stelling luidt: “De professionele zorg-
verleners moeten (in functie van het tekort aan zorgpersoneel) 
optimaler worden ingezet.” De deelnemers van de zoekconferentie 
bedoelden daarmee concreet dat we zorgverleners op verschillende 
werkplekken moeten kunnen inzetten (bijvoorbeeld in de thuisver-
pleging én in een woonzorgcentrum, als logistiek assistent én in 
de thuiszorg). Ook de handelingen (taken) die zorgverleners doen, 
moeten herbekeken worden in functie van een maximale (her)inzet-
baarheid. Acties die daaraan gekoppeld werden en effectief in het 
IHRAZ-project gerealiseerd werden, zijn:

•	 procesgericht	werken	zowel	binnen	als	tussen	organisaties;
•	 jobcrafting	en	loopbaanontwikkeling;
•	 werken	in	een	proefprojectformule.

Kortom, in het IHRAZ-project wordt de hoop van de zoekconferen-
tie – ‘Slimmer zorgen voor morgen’ – in de praktijk gebracht.
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Liefde voor management in tijden van zorg

“Terwijl onze patiënten schreeuwen om aandacht, zijn er nog nooit 
zoveel mensen geweest die zich terugtrekken in managementrollen 
allerhande, ver van het bed van die patiënt.”� Dit soort uitspraken 
zijn schering en inslag in werksessies met medewerkers in het veld. 
Tevredenheidsenquêtes tonen ook steevast aan dat er een kloof 
bestaat tussen �‘de vloer’� en �‘het schoon verdiep’. Men klaagt over 
gebrek aan begrip langs beide kanten van die kloof, en terwijl we 
verdrinken in een overvloed van e-mails en vergaderingen, is de 
roep om meer communicatie luider dan ooit tevoren.

De complexiteit van de zorgsector en de risico’s verbonden aan het 
medische vakgebied leiden nogal vaak tot een toenemende regle-
mentering en juridisering. Dat is een onvermijdelijke menselijke 
reflex die in alle geledingen van onze samenleving plaatsvindt; 
de zorg is daarop geen uitzondering. Die evolutie zorgt ervoor dat 
zorgtijd meer en meer ten koste gaat van administratie en over-
leg. En onze oplossing daarvoor is - u raadt het al - specialisatie. 
We hebben een aparte categorie medewerkers in het leven geroe-
pen die zich niet meer bezighouden met het ‘doen’, maar die vooral 
‘denken’. In navolging van de principes van Frederick Taylor, de 
man die in 1911 het onvolprezen The Principles of Scientific Manage-
ment schreef, hebben we de ‘manager’ gecreëerd. Immers, al die 
reglementering, aansturing en controle moeten door iemand gebeu-
ren, en dus hebben onze organisaties vandaag een zware overhead-
structuur die bezig is met de besturing. 

Het probleem van die structuur is dat we een strikte scheiding aan-
brengen tussen denken en doen, zodat we in de praktijk echt twee 
gescheiden werelden creëren, met mensen die vaak van een andere 
planeet lijken te komen. Dat is zowel voor de ene als voor de andere 
beroepscategorie problematisch. 

Managers zitten geprangd tussen beperkte budgettaire regel-
ruimte en strakke reglementeringen. En in de zorg komt daar nog 
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eens bij dat artsen bijkomende eisen stellen aan de organisatie en 
de managementlaag. Het resultaat is dikwijls dat die managers zich 
suf vergaderen in een zelfgecreëerde structuur die niet is aange-
past aan de noden van deze tijd. Bovendien krijgen ze daar nog 
weinig respect voor van hun medewerkers. Geef toe, wie wil die job 
nog doen als er niet veel centen tegenover staan?

Ook de verzorgende en ondersteunende medewerkers vinden die 
situatie maar niets. Zij moeten vaak uitvoeren zonder te veel na te 
denken, en worden soms nog behandeld als ondergeschikten die 
het jammer genoeg (nog) niet zo ver hebben kunnen schoppen als 
hun collega’s van de bovenste verdieping. Het is daarom niet ver-
wonderlijk dat velen hopen om zo snel mogelijk te kunnen doorstro-
men, weg van dat bed, naar boven.

We maken er hier enigszins een karikatuur van natuurlijk, maar u 
herkent wellicht de dynamiek die hieraan ten grondslag ligt. Zou 
het niet interessant zijn om die vicieuze cirkel te doorbreken en een 
nieuw soort organisatie uit te tekenen die de taken op een andere 
manier verdeelt? Is het niet mogelijk om op een meer duurzame en 
effectieve manier om te gaan met het talent dat we in onze organi-
saties hebben verzameld?



SLIMMER ZORGEN VOOR MORGEN28

Eindnoten

1 Bron: FOD Economie, 2013.
2 Bron: FOD Economie, 2011.
3 Voor een vergelijking met het buitenland, lees ook de interviews in hoofdstuk 10.
4 Bron: Socio-economische analyse van Limburg en haar 5 streken (november 

2011), POM-ERSV Limburg.
5 Bron: idem.
6 Innovatie in HR & Arbeidsorganisatie van Ziekenhuizen (Project met steun 

van LSM, 2012-2013); zie hoofdstuk 3.
7 Bron: Eigen analyse, op basis van cijfers van de FOD Economie (2013).
8 Economisch Rapport POM-ERSV 2011.1: Zorgeconomie in Limburg.
9 Bron: Cijferkorf Demografie Editie 2011, provincie Limburg.
10 Bron: Dr. Kris Vanhaecht, Vlaams Patiëntenplatform (2013). http://vlaamspa-

tientenplatform.be/nieuwsbrieven/item/lezing-over-kwaliteit-van-zorg-door-
dr-kris-vanhaecht. 

11 Ter vergelijking: in 2011 lag het totale aantal werkenden in de provincie Lim-
burg rond 370.000 personen. De zorgeconomie is dus goed voor zo’n 15% van 
de Limburgse werkgelegenheid, bij vrouwen is dat zelfs 31%. (Strategisch 
Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, SALK Eindrapport. 2/2013.) 

 http://www.krispeeters.be/sites/kp.warp.be/files/eindrapport_salk2.pdf. 
12 Zie: http://www.platformzorglandschaplimburg.be/.
13 Zie: http://www.krispeeters.be/sites/kp.warp.be/files/eindrapport_salk2.pdf.
14 Lees ook het kaderstuk verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie over de 

Zoekconferentie. Voor het volledige rapport: zie http://www.flanderscare.be/
sites/default/files/Uploads/rapport_flanders_care.pdf.

15 Bron: Promotiecampagne ‘Een zorgjob: Ik ga ervoor’. Holtzer, L. (2012). 
http://www.platformzorglandschaplimburg.be/Uploads/zorglandschap/
Jaarverslag%20Zorgambassadeur%202011%20en%20actieplan%202012%20
versie%20juni.pdf

16 Bron: onderzoek Docendo, 2011. http://www.ablecare.be/wp-content/uploads/2010/ 
11/Meer-ouderenzorg-maar-te-weinig-verpleegkundigen-HR-Square.pdf. 

17 http://www.zorgnetvlaanderen.be/Documents/tekort%20specialisten.pdf.
18 Bron: SD Worx, De mobiliteit van talent in de socialprofitsector, 2012.
19 Bron: Economisch Rapport POM-ERSV 2011.1: Zorgeconomie in Limburg.



 

 

 

 

 

 

Dit boek is online te koop (klik hier) 

http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033495311/slimmer+zorgen+voor+morgen.+het+nieuwe+organiseren+in+theorie+en+praktijk


9 7 8 9 0 3 3 4 9 5 3 1 1

HET NIEUWE 
ORGANISEREN 
IN THEORIE EN 
PRAKTIJK

De zorgsector is volop in beweging en nieuwe uitdagingen leiden tot nieuwe recepten 

om slimmer te gaan werken. De theorie rond Innovatieve Arbeidsorganisatie levert een 

schat aan ideeën en methodes om organisaties levenskrachtiger te maken en mensen 

te verbinden rond het primair proces en de klant. In Slimmer Zorgen voor Morgen komt 

die theorie uitgebreid aan bod en laten verschillende ziekenhuizen en woonzorgcentra 

uit Belgisch-Limburg zien hoe die principes in de praktijk werken. Dit boek maakt de 

concepten van de moderne sociotechniek uiterst toegankelijk en levert een pak inspiratie 

voor iedereen die met organisatievernieuwing aan de slag wil.

B
E

N
N

Y
 C

O
R

V
E

R
S E

N
 G

E
E

R
T

 V
A

N
 H

O
O

T
E

G
E

M
    S

L
IM

M
E

R
 Z

O
R

G
E

N
 V

O
O

R
 M

O
R

G
E

N

Benny Corvers 
studeerde Taalkunde en behaalde een MBA aan de Vlerick Business School. Hij bouwde 

een ruime ervaring op als organisatieadviseur en in diverse leidinggevende functies. 

Hij is medeoprichter van Prepared Mind, een adviesbureau met een integrale visie op 

arbeidsinnovatie en organisatieverandering.

Geert Van Hootegem
is gewoon hoogleraar Sociologie aan de KU Leuven en medestichter van Flanders 

Synergy. Zijn onderzoek over de moderne sociotechniek en kwaliteit van de arbeid 

werd gepubliceerd in wetenschappelijke en managementtijdschriften. Hij is daarnaast 

medeoprichter van Prepared Mind.

De Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Limburg 

voert het sociaaleconomisch beleid uit van de provincie Belgisch-Limburg. De werking 

is enerzijds toegespitst op de creatie van voldoende en kwalitatief hoogstaande ruimte 

om te ondernemen, en anderzijds op de concrete ondersteuning van economische 

speerpuntsectoren (zoals de zorgeconomie), die een reëel groeipotentieel hebben in 

Limburg. 

BENNY CORVERS EN GEERT VAN HOOTEGEM
MET MEDEWERKING VAN POM-ERSV LIMBURG 

SLIMMER 
ZORGEN 

VOOR MORGEN




