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Het project: doel

Werkbaar werk 
voor 

medewerkers

Kwaliteit van 
wonen, leven 
en zorg voor 
bewoners

‘met zorg organiseren’



Het project: opbouw

• WZC inspireren en ondersteunen om het werk anders te 
organiseren

• Inzichten verwerven in ervaren organisatievraagstukken



WZC ondersteunen bij het anders 
organiseren 

Starters 

Gevorderden

Verkenners



Start met kick-off in elke provincie 





Starters: opstarttweedaagse



Starters: 5 lerende netwerken



Gevorderden: lerend netwerk



Open fora 



Verkenners: 3 inspiratiesessies



In samenwerking met 8 adviseurs

Joost Van Driessche
Wilde Zwanen

Chris Sels
Prepared Mind

Benjamin Elen
Deloitte

Ronnie Leeters
Passionate about People

Johan Carton
Moore

Lynn Cools
Biloba

Veerle Herst 
Arteria

Gui Boven
Kolossaal



Adviseurs: intervisie en opleiding



Met zorg organiseren: ons organisatiecanvas



Prestatie
Wat moet onze organisatie 

kunnen klaarspelen? 

Organisatie
Wat voor organisatie hebben 

we daarvoor nodig?

Relatie
Hoe zien we mensen 

resultaatgericht samenwerken?

Job
Wat is er nodig om de job gedaan 

te krijgen?

Volgorde van 
4 organisatievraagstukken

BASISIDEE 1:
Er is een logische volgorde 
bij het uittekenen van een 

organisatie



Prestatie
Wat moet onze organisatie 

kunnen klaarspelen? 

Organisatie
Wat voor organisatie hebben 

we daarvoor nodig?

Relatie
Hoe zien we mensen 

resultaatgericht samenwerken?

Job
Wat is er nodig om de job gedaan 

te krijgen?

Volgorde van 
4 organisatievraagstukken

BASISIDEE 2:
Een organisatie is 

opgebouwd uit zowel 
mensgerichte als technische 

bouwstenen

Mensen en cultuur (mensen motiveren om het beste van zichzelf te geven)

Proces en structuur (de technische kant van het werk geregeld krijgen)



Wat zijn de prioriteiten van 
onze organisatie?

Wat is het werk dat we 
georganiseerd moeten krijgen?

Hoe verdelen we taken en 
verantwoordelijkheden in onze organisatie?

Welke rollen en functies moeten we 
bepalen?

Wie neemt waarvoor 
verantwoordelijkheid op?

Hoe zorgen we ervoor dat mensen kunnen rekenen 
op de hulp en de talenten van hun collega’s?

Welke hulpmiddelen en instrumenten 
hebben we ter beschikking om het 
werk gedaan te krijgen?

Wat verwachten we van mensen 
op vlak van vaardigheden en 
gedrag?

Ons organisatiecanvas 



Inzichten verwerven in ervaren 
organisatievraagstukken



Wat is de opdracht van een WZC en hoe kan je deze
organiseren?

VISIE

LEIDERSCHAP INDIVIDU

SYSTEMEN

Wat is de opdracht van 
een woonzorgcentrum?

Hoe kunnen we deze opdracht 
organiseren?

Hoe kunnen we zorgteams 
organiseren?



Hoe krijgt leiderschap in WZC met  autonome
teamwerking vorm?

VISIE

INDIVIDU

SYSTEMEN

PROCES

MACRO-
STRUCTUUR

MICRO-
STRUCTUUR

TEAMS

Wie leidt hoe het werk van 
autonome zorgteams?

Hoe zorg je voor
gedragenheid van beleid?

Hoe kom je tot het gewenste
leiderschapsgedrag van leidinggevenden

en medewerkers?



Hoe creëer je werkbaar werk?

VISIE

SYSTEMEN

PROCES

MACRO-
STRUCTUUR

MICRO-
STRUCTUUR

TEAMS

LEIDERSCHAP

Wat is werkbaarheid en 
hoe meten we dit?

Wat is de impact van anders 
organiseren op jobinhoud en de 

werkbeleving van medewerkers in 
WZC?

Hoe creëer je meer 
werkbaar werk?



Opvolging project



Workitects Adviseurs
(SCIAO)

Kabinet

Agentschap 
Zorg en 

Gezondheid

Kerngroep

Stuurgroep
Voorzitter: Frank Pot

Zorgnet-Icuro

Vakbonden

VVSG-Diverscity

VLOZO VIVO

Experten

Woonzorgcentra
(verkenners,

starters,
gevorderden)

Opvolging project 
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