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Toelichting van Sectorstudie Maatschappelijke Noden 
Situering van de sector 

27%

14,7%

27% van de Vlaamse begroting gaat 
naar Welzijn, Volksgezondheid en gezin

Social profit is 14,7% van de totale 
werkgelegenheid in Vlaanderen

10,6%
Gezondheidsuitgaven bedragen 

10,6% van BBP

46.000
De zorgsector is de komende 10 jaar elk 
jaar op zoek naar 46.000 medewerkers

Zorg Sector



1. Stijgende levensverwachting kantelt “zorg” naar “gezondheid”

• Levensverwachting Vlamingen gaat in stijgende lijn

• Ouder worden brengt nieuwe en andere zorgnoden met zich mee

• Verschuiving van curatieve gezondheid naar preventieve gezondheid

• Verschuiving van hospitalisatie zorg naar thuis zorg of varianten

Toelichting van Sectorstudie Maatschappelijke Noden 
Algemene trends in de sector



2. Patiënten worden klanten

• Digitalisering laat patiënten toe om veel meer zelf te weten, zelf te     
monitoren en zelf te doen

• Zorgactor wordt meer een gezondheidscoach

Toelichting van Sectorstudie Maatschappelijke Noden 
Algemene trends in de sector



3. Zorgsector is een knelpunteconomie

• Dubbele vergrijzing legt druk op de zorgsector

• Nood aan (veel) meer instroom 

• Organisatorische moeilijkheden om zelfde zorgkwaliteit aan te houden 

• Ontwikkeling van morele stress en potentiële burn-out in deze jobs met een 
roeping

• Nood aan multi-dimensionele en multifactoriële aanpak oplossingen

Toelichting van Sectorstudie Maatschappelijke Noden 
Algemene trends in de sector

Ontvangen vacatures juli 2017 – juni 2018 voor beroepsgroep: 
verpleegkundingen en verzorgenden. Bron: Arvastat VDAB



4. Zorgsector is op zichzelf continu in verandering

• Grotere zorgnetwerken

• Enorme markt aan privé-spelers met nieuwe producten en diensten

• Hervormingen in financiering

Toelichting van Sectorstudie Maatschappelijke Noden 
Algemene trends in de sector



Krapte op de arbeidsmarkt zorgsector

Toelichting van Sectorstudie Maatschappelijke Noden 
Tewerkstellingstrends

Onze Pilootprojecten maken een combinatie van diverse aspecten, en vormen zo mee één 

van de vele noodzakelijke antwoorden op de krapte op de arbeidsmarkt 



Toelichting van Sectorstudie Maatschappelijke Noden 
Opportuniteiten voor duurzame tewerkstelling



1 Kostenplaatje en Regelgeving

Zorgeconomie is een sector die op zichzelf verder zal moeten evolueren naar een kostenbewuste 
organisatie. Bovendien is heel veel in wetten, kaders en decreten gereglementeerd (wat op zich 
goed is), maar tegelijk ook deuren sluit voor nieuwe mogelijkheden. 

2 Diplomagerichtheid

Medewerkers uit de kansengroepen hebben vaak geen diploma, wat een vereiste is voor vele
functies in de zorgsector. Het zou echter ook mogelijk moeten zijn om een alternatief traject uit te
bouwen (cfr. supra) waarbij een kwalificatie wordt opgebouwd doorheen de actuele tewerkstelling.

3 Begeleidingsnood

Medewerkers uit de kansengroepen hebben per definitie een begeleidingsnood, maar deze heeft
daarom niet noodzakelijk een permanent karakter.

Toelichting van Sectorstudie Maatschappelijke Noden 
Bedreigingen voor duurzame tewerkstelling



Eerste Golf Proeftuinen 

Geert Grillet en Joyce Albrecht



Eerste Golf Proeftuinen 
Overzicht van de proeftuinen 

Proeftuin

Functie Logistiek Medewerker & Medewerker 
animatieteam

Logistiek Medewerker 
“Hotelfuncties in de zorg”

Logistiek medewerker cafetaria
ziekenhuis & Medewerker 
Poetsdienst ziekenhuis

Taken • Alle niet-medische of niet strikt-
zorgkundige taken die worden 
uitgevoerd door zorgkundigen zoals 
opmaak bedden, koffiebedeling, 
opdienen en afruimen ontbijt, 
bewonersvervoer in-huis opruimen 
kamers

• Support van het animatieteam 
(speluitleg, spelbegeleiding, 
thematische aankleding)

• Alle niet-medische of niet 
striktzorgkundige taken die 
worden uitgevoerd door 
zorgkundigen zoals opmaak 
bedden, koffiebedeling, 
opdienen en afruimen ontbijt, 
bewonersvervoer, opruimen 
kamers, voorbereiden ontbijten 
op kamer, logistieke verdeling 
lakens en wasgoed, onderhoud 
en opkuis bewonerskeukentjes

• Allround 
cafetariamedewerker 
(inclusief kassa, opscheppen 
van porties, klanten 
bediening, afwas) 

• Medewerker poetsdienst 
ziekenhuis (onderhoud 
kamers, gangen en publieke 
ruimtes) 

Locatie WZC Helianthus in Melle (deel Senior 
Living Group)

WZC Huize ter Walle, Menen AZ Sint-Lucas, Assebroek 
(Brugge) 

Looptijd 3 maanden (nov 17 – jan 18) 2 maanden (dec 17 – jan 18) Verregaande gesprekken, geen 
effectieve proeftuin opgestart



Doorstroomprofielen beschikken doorgaans over voldoende vaardigheden voor logistieke en 
ondersteunende functies in de zorgsector.

Eerste Golf Proeftuinen 
Opschaalbaarheid van de proeftuinen

Polyvalent medewerker
• Opdienen en afuimen maaltijden op kamer
• Opruimen van kamers/bedden verversen
• Waterbedeling bewoners
• Bewoners transport in-house van-en-naar eetzaal

of activiteiten
• …

Onderhoudsmedewerker

• Poetsen van kamers en gemeenschappelijke
delen

Keukenpersoneel en/of cafetariamedewerker

• All-round bediening cafetaria/maaltijden
uitscheppen/kassa

• Koken in grootkeuken van WZC of Ziekenhuis
• Afwas

Gewenste vaardigheden

Persoonsgebonden vaardigheden
• Vriendelijk en beleefd communiceren met 

bewoners 
• Persoonlijke hygiëne 
• Werktijden respecteren (op tijd komen, ..)
• Mentale weerbaarheid, kunnen omgaan 

met moeilijke omstandigheden (zoals 
overlijdens, dementie, depressie)

Taakgebonden vaardigheden
• Opdienen/afdienen
• Bedden kunnen verversen
• Bewoners transporteren 

(rolstoelgebruikers duwen)
• Instructies vanop lijsten kunnen opvolgen 

(vb. maaltijden op bord klaarmaken 
rekening houdend met bepaalde diëten of 
voedingsallergieën)



Bron: VDAB beroepen in cijfers

496

206

Midden of hoge scholingsvereisten

Geen of lage scholingsvereisten

702

Eerste Golf Proeftuinen 
Opschaalbaarheid van de proeftuinen 

De scholingsvereisten is het belangrijkste criteria voor 

potentiële doorstroom. Van de 702 ontvangen vacatures 

zijn er 496 waarvan er geen scholingsvereisten worden 

vernoemd of waarbij de gevraagde scholingsgraad laag 

is. De doorstroomprofielen voldoen doorgaans aan 

deze scholingsvereisten. 

Ontvangen vacatures voor polyvalent medewerker in 
zorginstellingen (feb 2017 – jan 2018)
Aantal

De ontvangen vacatures bij VDAB voor de functie 

polyvalent medewerker in zorginstellingen is bijna 

verdubbeld sinds 2014. Dit toont aan dat 

zorginstellingen in groeiende mate inzetten op 

polyvalente medewerkers. 

Ontvangen vacatures voor polyvalent medewerker in 
zorginstellingen (2014–2018)
Aantal en evolutie 



Eerste Golf Proeftuinen 
Lessen na de proeftuinen 

Randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking en doorstroom

1. Wederzijds begrip over zorgeconomie en de sociale economie en haar werknemers

2. Kennis van wettelijke omkadering

3. Duurzame samenwerkingsverbanden tussen de sociale- en zorgeconomie

4. Duurzame jobmatching in functie van de vraag

5. Inzetten op begeleiding en opleiding

6. Voldoende ondersteunende maatregelen

7. Adequate voorbereiding van alle betrokkenen

8. Inbedden van doorstroom en/of inschakeling van kansengroepen in de bedrijfsvisie



Eerste Golf Proeftuinen 
Aanbevelingen na de proeftuinen 

1. Wederzijds begrip over zorgeconomie en de sociale economie en haar werknemers
• Sensibiliseer het zorgbedrijf over de sociale economie om wederzijds begrip te 

creëren en hen te informeren over het potentieel;
• Communiceer op een positieve manier via diverse kanalen over sociale economie, 

haar doelstellingen en potentieel.



Eerste Golf Proeftuinen 
Aanbevelingen na de proeftuinen 

1. Wederzijds begrip over zorgsector en de sociale economie en haar werknemers
• Sensibiliseer het zorgbedrijf over de sociale economie om wederzijds begrip te 

creëren en hen te informeren over het potentieel;
• Communiceer op een positieve manier via diverse kanalen over sociale economie, 

haar doelstellingen en potentieel.

2. Kennis van wettelijke omkadering. 
• Informeer u over de geldende wetgeving en de geldende voorwaarden (vb.

maatwerkdecreet, doorstroomtraject, ter beschikkingstelling,…);
• Informeer u over de interpretatie van de wetgeving (vb. ter beschikking stelling,

doorstroom stage,…);
• Vraag voor dit alles ondersteuning aan dpt. WSE, de sectorfederaties of VDAB.



Eerste Golf Proeftuinen 
Aanbevelingen na de proeftuinen 

3. Duurzame samenwerkingsverbanden tussen de sociale economie en de zorgsector
• Investeer in (externe) matchmaking door het opzetten van lerende netwerken, 

intervisies, netwerkmomenten, etc. om samenwerkingsopportuniteiten te creëren;
• Organiseer of neem deel aan intervisiemomenten tussen verschillende 

maatwerkbedrijven met als doel ervaringen en beste praktijken over doorstroom 
met elkaar te delen;

• Zet samenwerkingsinitiatieven op met zorgbedrijven i.h.k.v. doorstroom om zo 
duurzame uitstroomkanalen te creëren;

• Promoot de (doorstroom)enclave bij zorgbedrijven. 



Eerste Golf Proeftuinen 
Aanbevelingen na de proeftuinen 

3. Duurzame samenwerkingsverbanden tussen de sociale economie en de  zorgsector
• Investeer in (externe) matchmaking door het opzetten van lerende netwerken, 

intervisies, netwerkmomenten, etc. om samenwerkingsopportuniteiten te creëren;
• Organiseer of neem deel aan intervisiemomenten tussen verschillende 

maatwerkbedrijven met als doel ervaringen en beste praktijken over doorstroom 
met elkaar te delen;

• Zet samenwerkingsinitiatieven op met zorgbedrijven i.h.k.v. doorstroom om zo 
duurzame uitstroomkanalen te creëren;

• Promoot de (doorstroom)enclave bij zorgbedrijven. 

4. Duurzame jobmatching in functie van de vraag
• Selecteer, in samenwerking met de VDAB, een set van mogelijke functies in de 

zorg waarvoor doelgroepwerknemers doorgaans in aanmerking komen;
• Reik methodieken en begeleiding aan op vlak van jobcrafting om zo aanwerving 

van doelgroepwerknemers in de zorgsector te stimuleren; 
• Zorg dat doelgroepwerknemers naar de juiste jobs worden begeleid, in lijn met 

hun competenties en capaciteiten (vb. via POP); 
• Creëer realistische verwachtingen en maak goede afspraken met het zorgbedrijf. 



Eerste Golf Proeftuinen 
Aanbevelingen na de proeftuinen 

5. Inzetten op begeleiding en opleiding
• Zorg voor een goede samenwerking met de VDAB voor opleidingen voor 

individuele doelgroepwerknemers (i.h.k.v. POP);
• Maak duidelijke afspraken met de zorgpartner rond opleidingsvereisten en/of 

certificaatvereisten alvorens een doorstroomtraject op te starten;
• Bekijk eventueel de mogelijkheden tot betaalde opleiding i.s.m. de zorgpartner 

(vb. opleiding tot zorgkundige);
• Investeer in on-the-job training, opleiding en coaching voor 

doelgroepwerknemers.



Eerste Golf Proeftuinen 
Aanbevelingen na de proeftuinen 

6. Voldoende ondersteunende maatregelen
• Zorg dat de tewerkstellingsmaatregelen voor het maatwerkbedrijf en de 

zorgpartner duidelijk en gekend zijn; 
• Informeer bij de VDAB welke tewerkstellingsmaatregelen van toepassing zijn voor 

jouw doelgroepwerknemers;
• Bespreek met de zorgpartner de mogelijkheden tot tewerkstellingsmaatregelen 

i.h.k.v. aanwerving (vb. VOP, IBO,…).

5. Inzetten op begeleiding en opleiding
• Zorg voor een goede samenwerking met de VDAB voor opleidingen voor 

individuele doelgroepwerknemers (i.h.k.v. POP);
• Maak duidelijke afspraken met de zorgpartner rond opleidingsvereisten en/of 

certificaatvereisten alvorens een doorstroomtraject op te starten;
• Bekijk eventueel de mogelijkheden tot betaalde opleiding i.s.m. de zorgpartner 

(vb. opleiding tot zorgkundige);
• Investeer in on-the-job training, opleiding en coaching voor 

doelgroepwerknemers.



Eerste Golf Proeftuinen 
Aanbevelingen na de proeftuinen 

7. Adequate voorbereiding van alle betrokkenen
• Zorg voor een goede samenwerking met de VDAB en de doorstroombegeleider 

i.h.k.v. een doorstroomtraject;
• Bereid de doelgroepwerknemer en het maatwerkbedrijf goed voor op het 

doorstroomtraject (cfr. Kennis wetgeving, opleiding, voldoende stageaanbod,…);
• Informeer de zorgpartner over doorstroom en het doorstroomtraject (incl. 

implicaties) om succesvolle doorstroom te realiseren;
• Deel ervaringen op vlak van doorstroom met andere maatwerkbedrijven (vb. via 

intervisie).



Eerste Golf Proeftuinen 
Aanbevelingen na de proeftuinen 

8. Inbedden van doorstroom en/of inschakeling van kansengroepen in de bedrijfsvisie
• Wees als maatwerkbedrijf bewust van het belang van doorstroom;
• Neem doorstroom op als doelstelling in de bedrijfsvisie van het maatwerkbedrijf;
• Werk samen met zorgbedrijven die diversiteit en inschakelen van kansengroepen in 

hun bedrijfsvisie verankerd hebben.

7. Adequate voorbereiding van alle betrokkenen
• Zorg voor een goede samenwerking met de VDAB en de doorstroombegeleider 

i.h.k.v. een doorstroomtraject;
• Bereid de doelgroepwerknemer en het maatwerkbedrijf goed voor op het 

doorstroomtraject (cfr. Kennis wetgeving, opleiding, voldoende stageaanbod,…);
• Informeer de zorgpartner over doorstroom en het doorstroomtraject (incl. 

implicaties) om succesvolle doorstroom te realiseren;
• Deel ervaringen op vlak van doorstroom met andere maatwerkbedrijven (vb. via 

intervisie).
•



Praktijkgetuigenis - Senior Living Groep

Niels Seresia



Praktijkgetuigenis - Senior Living Group
Over Senior Living Group

Zorg in de brede zin

>120 

Senior Living Group bestaat uit 
woonzorgcentra, assistentiewoningen 

en thuiszorg

Meer dan 120 voorzieningen in gans 
België

> 12.500
Meer dan 12.500 bewoners

Diversiteit
SLG zet in op diversiteit bij de 

aanwerving van personeel



Praktijkgetuigenis - Manus : de Doorstroom App

Johan Van Hove



Hallo. 
Johan Van Hove Manager 0&0

30 min.



Doorstroomgericht 
denken.

10/12/201830



Doorstroomgericht denken

• Doorstroomgericht leren denken is een proces dat al vele jaren bezig is binnen Manus.

• Interne structuur aanpassen ifv doorstroom

• Verandering van mindset op alle niveau’s

• Omkadering trainen en klaarmaken. 

• Doorstroom = het ultieme doel

• Doorstroom is een strategische keuze met grote impact op de organisatie
• Nieuwe doelstellingen botsen op weerstand. 
• Spreidstand tussen operationele doelstellingen (omzet / kwaliteit van de werken) VS sociale missie
• Max 10% van de organisatie laten doorstromen. 



Doorstroom als trigger

• Bewuster omgaan met competenties / evaluaties en persoonlijke opleidingsplannen.

• Doorstroommissie heeft de vraag naar secure opvolging verder geconcretiseerd 

• Het oude opvolgingssysteem (excel) was niet schaalbaar en voldeed niet meer.

• Kwalitatieve opvolging en bijsturing is essentieel in functie van doorstroom.

• Interne / externe rapportering. 

• Kwaliteitscontrole 

In het nieuwe maatwerkdecreet zal dit nog belangrijker worden



Hoe bepaal je of iemand doorstroomklaar is?



Werken aan een 
doorstroomstandaard

10/12/201834



De doorstroomstandaard

• Doel: alle doorstromers beoordelen via dezelfde criteria en methodologie

• Werken via een onderbouwde systematiek om te observeren en scoren

• In samenspraak met privébedrijven “ Wat vinden JULLIE belangrijk?”

• Onze  Manus-doorstroomstandaard is ons kwaliteitslabel

• In 



Beoordeling, methode en frequentie

• De werfleider (directe leidinggevende) maakt observaties + geeft scores

• Iedereen van de omkadering heeft een mandaat om de Manus-id te gebruiken

• Observaties worden gemaakt op de vestiging, werfvloer, verkeer…overal

• Via een tablet met dataverbinding 

• Er is maar 1 doel; competenties aanleren in functie van doorstroom

• In 



Wat gaan we meten?

CATEGORIE 1 : IK

- [Comp] Nederlands 

- [Comp] Voorkomen 

- [Comp] Zelfcontrole

- [Comp] Zin om te werken 

- [Comp] Zin om te leren

CATEGORIE 3 : Ik & mijn werk

- [Comp] Veligheidsbewust

- [Comp] Verantwoordelijkheid

- [Comp] Aanpassingsvermogen

- [Comp] Zelfstandigheid 

- [Comp] Werktempo 

CATEGORIE 2 : Ik & de ander

- [Comp] Omgaan met gezag 

- [Comp] Omgaan met regels en afspraken

- [Comp] Omgaan met collega’s

- [Comp] Omgaan met derden 

- [Comp] Omgaan met diversiteit 

SOCIALE IMPACT METING (elke 6 maanden)

- Opbouw CV

- Ontwikkeling loopbaan en competenties

- Stijging inkomen

- Inzicht in competenties

- Trots

- Zelfvertrouwen



Hoeveel gaan we meten?

Per arbeider moet elke competentie (15) minimaal

- 1x gescoord zijn / per 2 weken 

Per maand scoort elke werfleider voor 1 persoon MINIMAAL 35 competenties. 
(op 11 maanden of 225 dagen)

Gemiddeld team = 10 doelgroepmedewerkers: = 350 scores / maand





De Manus-id applicatie

10/12/201840



VRAAG 2018.

SCOPE 2014. Tool op maat van Manus

Moduleerbaar voor andere SE bedrijven



Movie & Demo

http://app.manus.tv/


Toelichting van aanpak voor de nieuwe pilootprojecten 

Geert Grillet en Joyce Albrecht



Toelichting aanpak nieuwe pilootprojecten  
Doelstellingen en scope

CONTEXT

• Het maatwerkdecreet treedt 1 

januari 2019 in werking. Als 

voorbereiding op en 

bevordering van doorstroom 

lanceert de Vlaamse overheid 

deze opdracht. 

• In 2017 werden reeds 

pilootprojecten afgerond, o.a. in 

de zorg met een positief 

resultaat.

• Voortbouwend op de afgeronde 

proeftuinen in de zorgsector, 

wensen we de pilootprojecten 

uit te breiden zowel in de woon-

en zorgcentra als in ziekenhuizen 

om bijkomende tewerkstelling

te creëren. 

WAT

• Pilootprojecten op Vlaams 
niveau in woonzorgcentra, 
ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen. 

• Via tewerkstelling van profielen 
die doorstromen vanuit sociale 
economie en vanuit lokale 
diensteneconomie naar de zorg 

• We spelen in op noden van beide 
sectoren, en trachten een 
toekomstige duurzame 
samenwerking te lanceren. 

DOEL

• Het realiseren van opschaalbare 

pilootprojecten die het 

potentieel voor tewerkstelling 

van doorstroomprofielen in de 

diverse deelsectoren van de 

zorg zichtbaar maken. 

• Opmaken van een sectorbrede

strategie met doelstellingen en 

ambities voor doorstroom in de 

zorg. 



Matchmaking en begeleiding opstartproces
• Match vraag & aanbod;
• Samenbrengen partijen.

Ondersteuning en begeleiding van de pilootprojecten
• Opzetten van meerdere stages met doorstroom als doelstelling;
• Begeleiding op vlak van procesmanagement, juridische vraagstukken, stagecontracten, 

bemiddeling, etc. 

Evaluatie en nazorg
• Evaluatiemoment samenwerking en stage;
• Identificeren van knelpunten, randvoorwaarden en suggesties; 
• Formuleren van aanbevelingen.

1

2

3

Toelichting aanpak nieuwe pilootprojecten  
Standaardaanpak pilootprojecten



Toelichting aanpak nieuwe pilootprojecten  
Strategische samenwerking sectorniveau

Doelstelling

Ontwikkelen van een sectorbrede strategie waarbij de o.a. de visie, ambities en 
doelstellingen bepalen voor de inclusie van doelgroepwerknemers in de zorgsector. 

Doelgroep 

• Vertegenwoordigers van zorgorganisaties, zorgfederaties, sociale economie 
federaties, maatwerkbedrijven, LDE bedrijven en Dpt. Werk en Sociale Economie.

• Max. 10 à 12 personen om de sessies werkbaar te houden.

Aanpak en resultaat

• Twee strategische werksessies van 1/2de dag per sector (maart & mei)

• Sectorbrede strategie op hoofdlijnen (verder uit te werken en te concretiseren door 
werkgroep) 

• O.b.v. play-to-win methodologie 

• Ondertekend samenwerkingscharter door de deelnemers



Opgestart

Op te starten

Toelichting aanpak nieuwe pilootprojecten  
Projectstatus nieuwe pilootprojecten
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