Trendrapport
Waar dromen
HR-professionals
in zorg en
welzijn van?

Waar dromen HRM’ers van? Hoe zouden zij hun
menselijk kapitaal nog in goudwaarde willen zien
toenemen?
Wij vroegen het op 1 juni 2017 aan meer dan 300 HRprofessionals tijdens de 8ste editie van HR in de Zorg.
In het uitdagende én onvoorspelbare zorg- en welzijnslandschap van vandaag is het meer dan ooit
zaak volop in te zetten op uw menselijk kapitaal, uw
medewerkers. Op hún dromen, hún ambities, hún
talenten.
Soms blijft het bij dromen. Maar dromen mag. Want
wat vandaag nog verre toekomstmuziek lijkt, is
morgen misschien vanzelfsprekend.
Hopelijk doen hun dromen ook ú dromen. Van nog
slimmere manieren om te investeren in uw menselijk
kapitaal.
Dream big (Hier droomt u van.)
work smart (Zo zouden wij het doen.)

“Als alles kon,
Hoe zou u dan in uw
Medewerkers, uw
menselijk kapitaal
investeren?”

#1

TALENT
ontWikkelEN
T

alent is een gelaagd en
geladen begrip. Bestaat
talent eigenlijk wel? Of kan je
enkel spreken over aanleg?
Het échte talent zit vaak in
het bloed, het zweet en de
tranen die bij het ontwikkelen
van die aanleg horen. Dán
pas kan je met je talent aan
de slag.
Dat geldt zeker in zorg en
welzijn; een omgeving die
snel verandert, onzeker, complex en vaak ook dubbelzinning is. ‘VUCA’ heet dat dan
tegenwoordig, maar zo is het
al een héle tijd.
Medewerkers met organisatorisch of empathisch talent
zijn dan ook van kapitaal be-

lang voor een organisatie. Van
goudwaarde zelfs.
Maar let op: getalenteerde
medewerkers hebben ruimte
nodig. Ruimte om lef te
tonen, om te experimenteren.
Maar evengoed ruimte voor
het tonen van waardering.
Medewerkers die ruimte
krijgen om hun talenten te
ontwikkelen, zullen onvermijdelijk weer nieuwe talenten
ontwikkelen.
En zien groeien, doet groeien
Jezelf ontwikkelen werkt
immers aanstekelijk. Geen
betere investering dus dan
medewerkers kansen geven
om zichzelf te ontplooien.

Dream big
Talenten vs.
competenties
“Ik zou investeren in het detecteren van de talenten van
mijn medewerkers. Om dan
vanuit die talenten - méér nog
dan vanuit hun competenties
- onze organisatie vorm te
geven.”
Lef
“Ik zou mijn medewerkers
stimuleren tot het openen
van een parachute en lef om
de sprong te wagen.”
Experimenteren
“Ik zou mijn medewerkers
zoveel mogelijk ruimte geven
om hen hun eigen én elkaars
talenten te laten ontdekken.
Experimenteren hoort daar
ook bij. Ik ben ervan overtuigd dat flow, zelfvertrouwen
en creativiteit - dé brandstoffen van talent - dan vanzelf
volgen.”
Job crafting
“Zonder enige twijfel: job
crafting! Ik zou zoeken naar
wat mijn medewerkers
energie geeft, en teams zo
samenstellen dat ze steeds

een complementair geheel
vormen, dat de organisatie-,
team- en persoonlijke doelstellingen kan realiseren.”
Waardering
“Ik zou ervoor zorgen dat
iedereen meer waardering
geeft. Niet zozeer in de vorm
van complimenten, maar
evengoed door aandacht en
erkenning. Door elkaar steeds
te vertellen wat je van elkaar
leert en waardeert. Zo wordt

iedere medewerker zich bewust van zijn talenten.”
Flow & grow
“Ik zou investeren in een
omgeving die medewerkers
toelaat hun talenten organisatiebreed in te zetten. Die naar
hen luistert en hen faciliteert
bij hun zelfontplooiing. Zo
creëert iedereen samen
een ‘organisation in flow &
growth’.”

Work smart
			Probeer de talenten
							van je medewerkers te
							ontdekken. Professioneel
							of privé.
			Waardeer talent, hoe
							klein ook.
			Heb oog voor teamtalent.
							Waarin versterken je
							medewerkers elkaar?
							1+1=3? Het kan zomaar.
			Forceer niet en wees
							geduldig. Laat talent
							organisch groeien.

#2

coaching
S

amen is altijd beter. Toch?
Al is goed samenwerken
niet altijd even vanzelfsprekend. Een hele uitdaging
soms.
In moeilijke situaties is een
coach dan een gids. Een gids
die motiveert, veranderprocessen begeleidt, teamconflicten weer rechttrekt, communicatie verbetert, groei
stimuleert, vaardigheden
ontwikkelt, ...

Investeren in coaching is
investeren in de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers. En zo dus ook in de
duurzame groei en ontwikkeling van organisaties.
Investeren in coaching is
ook investeren in een frisse,
onbevangen blik van buitenaf.
Een blik die vaak nét dat ietsje meer ziet. Waar zich nog
onaangeboord talent bevindt
bijvoorbeeld.

Dream big
Coaching op maat
“Ik zou élke nieuwe medewerker verwelkomen tijdens
een unieke en gepersonaliseerde onthaaldag. Met vanaf
de eerste dag coaching op
maat voor zijn of haar reis
door de organisatie.”
Loopbaancoaching
“Ik zou investeren in loopbaancoaching. Voor iedereen.
Ook voor mensen die zich
goed in hun vel en hun job
voelen. Een topsporter heeft
toch ook een coach.”

Work smart
Marathon
“Een marathon loop je toch
ook niet zomaar? Met een
coach aan je zijde komen op
het eerste gezicht onhaalbare
doelen toch binnen bereik.”

			Maak gebruik van loop							baancheques. Acht uur
							lijkt niet veel, maar een
							goede coach kan op
							die tijd echt al een ver							schil maken.
			Bekijk elke medewerker
							als individu.

			Investeer in de
							‘employee experience’.
							Verwelkom een nieuwe
							medewerker al vóór de
							eerste werkdag, heb oog
							voor de verschillende
							levensfasen van mede							werkers, have fun op de
							werkvloer, …
			Coach voortdurend. Het
							hele jaar door. Niet alleen
							één of twee keer per jaar
							tijdens dat vermaledijde
							functionerings- of evalu							atiegesprek.

#3

VerbINDEN
V

eel meer dan in andere
sectoren het geval is,
speelt verbondenheid in zorg
en welzijn een cruciale rol.

herkennen. Dat is in een
steeds sneller evoluerende
samenleving steeds minder
vanzelfsprekend.

Voor klanten, bewoners,
patiënten, cliënten, ... is die
nieuwe omgeving vaak meteen ook een nieuwe thuis.
Voor even, voor langere tijd of
permanent.

Organisaties die willen
investeren in verbondenheid
moeten dan ook investeren
in het creëren van nieuwe
verbanden en contacten. In
én om de organisatie.

 aak voelen we ons verbonV
den met wat we kennen én

Zo ontstaan er, vaak spontaan, hele nieuwe netwerken.

Dream big

één gemeenschappelijk doel:
het beste voor de organisatie en iedereen die ermee
verbonden is. Medewerkers,
klanten, familieleden,
buren, ...”

MENSenmaat
“Als leidinggevende zou ik volop streven naar een menselijk haalbaar resultaat. Een
resultaat waarbij zowel klant
als medewerker zich tevreden en - véél belangrijker nog
- verbonden voelen.”
DNA
“Ik zou mijn medewerkers
laten zien dat wij meer op
elkaar lijken dan dat wij van
elkaar verschillen. DNA, weet
je wel. En dat wij daarom
best ook samen streven naar

De mens achter ...
“Ik zou er alles aan doen om
mijn medewerkers steeds de
mens achter iedere bewoner,
collega, leidinggevende, ... te
blijven zijn.”
Goeiemorgen
“Ik zou, elke dag opnieuw,
investeren in het vergroten

In die netwerken ontstaat dan
oprecht vertrouwen in mekaar. Dat vertrouwen maakt
het mogelijk om dag in dag
uit samen werk te maken
van een warme thuis voor
zorgbehoevende en zorgverlener, maar ook voor familie,
vrienden, vrijwilligers, ...
Want ook die zijn een essentieel onderdeel van het
menselijk kapitaal van zorgen welzijnsorganisaties.

van de verbondenheid op de
werkvloer. En dat begint bij
mij al met een doodgewone,
maar oprechte ‘goeiemorgen’.”
Diversiteit
“Waarom niet meer investeren in opleiding en bewustwording rondom diversiteit?
Wanneer elke medewerker
beseft dat hij mag zijn wie hij
is, ontstaat er vanzelf verbondenheid. Die verbondenheid zal ervoor zorgen dat
medewerkers veel sneller
en met meer zelfvertrouwen
uitdagingen zullen aangaan.”

Work smart
			Heb oog voor de kleine
							zaken bij de medewerker.
			Laat medewerkers en
							klanten samen werken
							aan taken.

			Geef een (haalbare) uit							daging aan medewer							kers.
			Maak betrokkenheid
							bespreekbaar tussen
							leidinggevende en
							medewerker.

			Vier de kleine succes-			
							sen en mijlpalen.
			Wees authentiek in je
							communicatie.

#4

Work-life
balance
E

venwicht, dat willen wij
toch allemaal. Evenwicht
vereist echter aandacht. En
in de 24-uurseconomie van
vandaag is aandacht een
schaars, te koesteren goed.
Zorg- en welzijnsorganisaties
draaien 24/7 door. Het jaar
rond. Reden te meer om net
daar éxtra aandacht te besteden aan het delicate evenwicht tussen professioneel

en privé-leven. Tussen work
en life. Medewerkers hebben
immers voortdurend verschillende ballen in de lucht.
Investeren in een gezonde
work-life balance voor uw
medewerkers is investeren
in betrokkenheid. Net die
betrokkenheid is hét kernelement van een hoge zorgkwaliteit.

Dat wijzen studies keer op
keer uit. Wat je graag doet,
doe je goed. En gráág. En dat
merkt de klant, de bewoner,
de patiënt, de cliënt, ...
Uiteraard geldt dit allemaal
ook voor leidinggevenden in
zorg- en welzijnsorganisaties.
Ook zij moeten streven naar
evenwicht. Enkel wanneer zij
in balans zijn, is hun organisatie dat ook.
Dat het verleidelijk is om
jezelf weg te cijferen, dat
merken wij geregeld. Maar
ook leidinggevenden zijn
van kapitaal belang voor de
kwaliteit van de door hun
medewerkers geleverde zorgen dienstverlening.

Dream big

Work smart

Integratie
“Ik zou investeren in een
betere integratie van werk en
privé. Hoe? Door naast aandacht voor hun ontwikkeling
en ontplooiing ook concreet
iets voor hen te doen. Wat?
Kinderopvang, boodschappendienst, strijkservice,
meeneemmaaltijden uit eigen
keuken, ... Dat zou het gezinsleven al heel wat rustiger
maken.”

		Dit EHBO-advies geldt
							ook voor leiding							gevenden: zorg eerst
							voor je eigen veiligheid.
							Zorg ervoor dat je als
							leidinggevende niet
							voortdurend zelf op de
							rand van een burn-out
							balanceert. Zorg voor
							een gezond evenwicht
							tussen werk en privé.

Chillen
“Wij willen allemaal wonen
in een mooie, rustgevende
omgeving. Dat geldt ook voor
een werkomgeving. Waarom
niet investeren in - multimedia-arme - ontspanningsruimten waar medewerkers
tussen drukke momenten
door even kunnen ‘chillen’ en
ontstressen? Wij gaan hen
de stress toch niet mee naar
huis laten nemen?”

		Zorg goed voor je
							betrokken medewerkers,
							maar wees op je hoede
							voor té betrokken mede							werkers. Bij hen kan de
							balans wel eens gevaar							lijk gaan hellen. Zet het
							licht bij hen op oranje en
							maak hen daar ook attent
							op.
		Wees flexibel. Soms
							heeft een medewerker
							even extra tijd voor ‘life’
							nodig. Aanvaard dit, be							noem het en maak goede
							afspraken.
		Heb voldoende oog voor
							de verschillende noden
							van medewerkers in
							verschillende levens							fasen. Probeer als organi							satie met hen mee te
							groeien.

#5

zelfsturing
Zorg- en welzijnsorganisaties
zijn strak georganiseerd. Dat kan
ook niet anders. Uren, mensen
en middelen moeten immers
optimaal op elkaar worden
afgestemd.
Toch zouden steeds meer
medewerkers in zorg en welzijn
zelf de teugels in handen willen
nemen. Zij hunkeren naar ruimte
om zelf hun vleugels uit te slaan.
Ruimte om zelf hun werkdag,
werkweek of zelfs loopbaan te
(re)organiseren.
Slimme zorg- en welzijnsorganisaties spelen vandaag al in op
die behoefte naar zelfsturing. Zij
zijn er steeds meer van overtuigd dat door het roer aan de
medewerkers zelf over te laten,
het schip evengoed op koers
blijft. Zelfsturing prikkelt immers
de - onbetaalbare - intrinsieke
motivatie van medewerkers.
Tegelijk maakt zelfsturing organisaties ook wendbaarder. Het
is dan aan de leidinggevenden
om ervoor te zorgen dat het
organisatiedoel helder aan de
horizon blijft. Die combinatie van
zelfsturing en leiderschap zorgt
ervoor dat elke vleugelslag de
organisatie weer een stap dichter bij haar ambities en doelen
brengt.

Dream big
Waardering & ownership
“Ik zou ervoor zorgen dat
medewerkers zich goed voelen op hun werk. Hoe? Door
hen - vanuit een waarderende
benadering - vertrouwen, verantwoordelijk en ownership te
geven.”

Netwerkorganisatie
“Waarom de klassieke hiërarchie niet vervangen door een
netwerkorganisatie, waarin iedereen bewust nadenkt over zijn
of haar bijdrage aan goede zorg?
Ik denk dat, door zo de krachten
en sterktes te bundelen, de
échte goesting vanzelf komt
bovendrijven.”

Loslaten
“Ik zou mijn medewerkers
gewoon loslaten. Ik ben ervan
overtuigd dat we mooie dingen
zouden zien.”

Positiviteit
“Volgens mij zorgen gelukkige
medewerkers automatisch
voor gelukkige bewoners. Door
steeds te vertrekken vanuit
waardering halen we veel meer
positiviteit in huis en versterken
wij de ‘ja-cultuur’ in huis.”

Work smart

Co-creatie
“Ik zou meer tijd en middelen
creëren om samen te bouwen
aan meer co-creatie, participatie
en ervaringsuitwisseling.”

(Zelf)innovatie
“Waarom mensen niet een dag
per week vrijstellen om alleen of
samen met collega’s aan zelfgekozen innovatieve projecten te
werken? En dat kan evengoed
zichzelf zijn. Waarom niet?”

Ondernemingszin
“Ik droom van een organisatie
waar er tijd en ruimte is om te
luisteren naar medewerkers.
Naar hun ideeën, wensen en
behoeften. Zo zorgen veranderprocessen ook daadwerkelijk
voor verandering. Want verandering begint met zin.”

Goesting
“Ik zou medewerkers elke dag
laten kiezen welke functie of
taak hij of zij uitvoert. Hen echt
hun goesting laten doen ;-) Ik
denk dat we verrast zouden zijn.
En heel wat burn-outs zouden
voorkomen.”

			Begin klein. Maak uw
							organisatie wat vlakker,
							en meteen ook innovatiever.
							Waarom vier handteke							n ingen als één voldoende
							is?

			Laat medewerkers naden							ken over hun eigen taken.
							Moet wij écht alles doen
							zoals wij het altijd al deden?

			Koester ideeën. Hoe gek
							ook. Denk dus goed na voor
							u nee zegt. Een gek idee is
							vaak de eerste stap naar
							een creatieve oplossing.

			Laat los. Geef uw mede							werkers verantwoordelijk							heid. Ondersteun hen, maar
							neem het stuur niet over.
							Het doel telt, niet de weg
							ernaartoe.

#6

DREAM
Teams
E

igenlijk verstrekken zorgen welzijnsorganisaties
elke dag opnieuw iets onbetaalbaars: een goed gevoel.
Voor bewoners, patiënten,
cliënten, ... Maar ook voor hun
eigen medewerkers.
Dat goede gevoel kan alleen maar ontstaan door
een goede samenwerking.
Teams in topvorm zijn daarbij
van vitaal belang. In zorg- en
welzijnsorganisaties wordt er
dan ook heel wat aandacht
besteed aan het samenstellen van een team. Terecht!
Het risico is echter dat de focus soms te veel op het middel - het team - en te weinig
op het doel - dat goede
gevoel - komt te liggen.
Net dan kan het helpen om
teams - lees: de teamleden voldoende vrijheid te bieden
om zélf hun werk én hun samenwerking vorm te geven.

Dream big
Zelf werk kiezen
“Job crafting. Zoeken en analyseren wat mensen energie
geeft en teams zo samenstellen dat ze een aanvullend
geheel vormen dat de doelstellingen kan realiseren.”

“Meer loskomen van diploma’s.”

“Een volledig vrije manier
van werkinvulling, aangepast
aan jouw noden. Zolang in
onderling overleg bepaalde
doelstellingen maar gehaald
worden.”

“Investeren in de mogelijkheden om meer contacten te
leggen met elkaar.”

“Iedere medewerker dagelijks laten kiezen welke
functie/taak hij/zij uitvoert.”
“Het team overlegt en plant
zelf wie wanneer werkt.”
“Maximale vrijheid en verantwoordelijkheid in verbonden
teams met héél veel goesting
om er iets positiefs van te
maken.”

Netwerken
“Ontmoeten van elkaar faciliteren.”

“Door de hiërarchie te
vervangen door een
netwerk(organisatie), waarbij
iedereen nadenkt over zijn
bijdrage aan een goede zorg
en zo krachten te bundelen
vanuit sterktes en goesting.”
“Meer mogelijkheden om te
gluren bij de buren.”
Dreamteams
“Creatie van dreamteams
met voldoende ondersteuning en omkadering om zo tot
een performante, gelukkige
organisatie te komen.”

Work smart
			Laat medewerkers een
							bepaald aantal uren zelf
							invullen. Een dagje mee							draaien in een andere
							functie, een teameve							nement organiseren,
							extra aandacht voor een
							bepaalde bewoner,
							patiënt, cliënt, ...
			Betrek het team bij elke
							aanwerving. Welk karak							ter past het best? Welk
							talent willen wij graag
							binnenhalen?
			Creëer netwerkmogelijk							heden en uitwisselings							momenten tussen mede							werkers, afdelingen,
							functies, rollen, diensten,
							… Samen is slimmer,
							toch?
			Aarzel niet om te ‘gluren
							bij de buren’. Niet alleen
							bij andere zorg- en
							welzijnsorganisaties.

							Waarom niet in andere
							sectoren? Het buiten							land? ...
			Laat je medewerkers zelf
							de taken in hun team ver							delen. Als leidinggeven							de kan je hen daarin dan
							coachen.

Liesbeth Ponsaerts
coördineert en geeft vorm
aan vzw Vorm.

Danitza Sérafimoff
plant in-houseopleidingen
en loopbaancoaching.

Monique Denys
zorgt voor de administratie
van de vormingen.

OVER VZW VORM

Vzw Vorm organiseert opleidingen, vorming en training voor alle medewerkers in zorg- en
welzijnsorganisaties. En dat al sinds 1996. Het gaat daarbij om zowel in-house vormingen
(in de organisaties) als korte en langdurige trainingen (in seminariecentra).
Vanuit ons kantoor in Oostkamp zijn wij actief in gans Vlaanderen en Brussel. Al onze docenten,
trainers en coaches beschikken over een ruime ervaring in zorg en welzijn. Vzw Vorm maakt deel
uit van de Probis groep.
vzw Vorm
Legeweg 157 H 1-1
8020 Oostkamp
T 050 84 10 57
info@vzwvorm.be
www.vzwvorm.be

