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samen voor een sterkere 
ouderenzorg in Vlaanderen 

Column

Dat de sector van de ouderenzorg in Vlaanderen – en bij uit-
breiding de zorgsector in zijn geheel – voor heel wat uitdagin-
gen staat, is sinds de start van het project drie jaar geleden 
alleen nog maar duidelijker geworden. De vergrijzing van de 
bevolking zorgt niet enkel voor een toename van de zorgvraag, 
maar ook voor een zwaardere en meer complexere zorgvraag. 
Woonzorgcentra zullen meer bedden moeten kunnen aanbie-
den en medewerkers opleiden zodat ze meer gespecialiseerde 
zorg kunnen toedienen. Thuiszorgorganisaties zullen een nog 
belangrijkere rol spelen aangezien ouderen steeds langer thuis 
zullen blijven. De zorgsector heeft te kampen met besparingen 
en een regelgeving die het hen niet altijd gemakkelijk maakt. 
Gelukkig kunnen ze rekenen op gemotiveerde medewerkers die 
zoeken naar initiatieven, maar jammer genoeg hebben die te 
kampen met een hoge werkdruk en emotionele belasting. Met 
Flanders Synergy willen we dan ook helpen om de goede rich-
ting uit te gaan.

We zijn van mening dat organisaties heel wat van hun mede-
werkers mogen vragen, maar enkel als ze de medewerkers 
ook ruimte geven om dit te realiseren op een kwaliteitsvolle 
manier. Om dit te bereiken gingen we participatief aan de slag. 
Zo slaagden we er niet enkel in om een heel aantal organisaties 
te sensibiliseren, maar zijn we ook met 47 van hen concreet aan 
de slag gegaan. Dit was meer dan we hadden durven hopen. 
Samen met deze organisaties en hun medewerkers zijn we 
een nieuw verhaal aan het schrijven. Om andere organisaties 
handvaten aan te reiken over hoe zij zelf aan de slag kunnen 

gaan, ontwikkelden we een blauwdruk waarin we aangeven hoe 
organisaties de bouwstenen en principes van IAO toepassen in 
de praktijk, aan de hand van de Flanders Synergy Roadmap. We 
gingen bovendien, samen met Professor Bart Van Looy van de 
KU Leuven, na hoe we ook de Return on Investment (ROI) van 
een andere manier van werken en organiseren in kaart kunnen 
brengen voor zorgorganisaties. 

In dit magazine vertellen we jullie over wat we gerealiseerd 
hebben en op welke manier we organisaties en medewerkers 
ondersteund hebben. Jullie krijgen dit niet enkel van ons te 
horen, maar ook vanuit de eerste hand, door medewerkers in 
zorgorganisaties die vertellen hoe zij het traject dat ze aflegden 
met Flanders Synergy hebben ervaren en op welke manier zij nu 
anders werken dan voordien. 

De zorgsector blijft een van de sectoren waar ons hart ligt en 
die we willen blijven ondersteunen in de toekomst. Zo starten 
we na de zomer met een nieuw project, waarbij we de samen-
werking tussen zorgorganisaties willen verkennen, ondersteu-
nen en optimaliseren. We willen zorgmedewerkers helpen in 
het opbouwen van lokale samenwerkingen, over organisaties 
en tussenschotten heen, om zo alle personen die thuis wonen 
en een zorgbehoefte ervaren, zo goed mogelijk thuis te kunnen 
laten verzorgen. We versterken onze werking dus wat betreft de 
zorg: we zullen niet enkel ondersteuning blijven bieden binnen 
zorgorganisaties, maar ook over organisaties heen.

Laura Jacobs

Drie jaar geleden hebben we Zorgvernieuwers opge-
start. Deze maand eindigt het project, maar niet de wil 
om zorgorganisaties verder te ondersteunen. We heb-
ben de kans gekregen om diverse zorgorganisaties in de 
ouderenzorg in Vlaanderen meer zuurstof te geven en te 
begeleiden bij de talrijke uitdagingen waar zij voor staan. 
Samen met hen zijn we een nieuwe weg ingeslagen waar-
bij we zorg op een andere, kwaliteitsvollere manier orga-
niseren. Met als belangrijkste streefdoelen: kwalitatieve 
jobs voor medewerkers, gezonde en wendbare organisa-
ties én een kwalitatieve en vraaggestuurde zorg waarbij 
de klant centraal staat.
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3 jaar ZORGVERNIEUWERS   in cijfers
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3 jaar ZORGVERNIEUWERS   in cijfers
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Woonzorgcentrum Witte Meren

WZC Beversthuis

FLANDERS   SYNERGY

GOEDE PRAKTIJKEN

Woonzorgcentrum Witte Meren nam deel aan het eerste praktijklabo van 
het Zorgvernieuwers-project, dat in samenwerking met VIVO eind vorig 
jaar opstartte en afliep in april. Gedurende zes collectieve sessies maak-
ten de deelnemers kennis met de principes van een innovatieve arbeids-
organisatie. Tiny Broeckx (hoofdverpleegkundige) en Jan Kaers (coördina-
tor DVC, sociale dienst en diensthoofd KELA = kiné – ergo – logo – animatie) 
vertellen over hun ervaringen en de stappen die ze reeds gezet hebben 
met het woonzorgcentrum.

Vzw Sint-Barbara nam met twee van haar woonzorgcentra, Beversthuis en Kimpenhof, deel aan een 
lerend netwerk van Flanders Synergy en POM Limburg. Tijdens een intensief traject, met zowel col-
lectieve als individuele sessies, werden ze begeleid om een herontwerpplan te implementeren in de 
eigen organisatie. Tot grote tevredenheid van de directie, medewerkers en niet te vergeten de bewo-
ners. Ondertussen nemen ze ook deel aan een vervolgtraject, om op het elan verder te gaan. In dit 
artikel staan we even stil bij het afgelegde traject van Beversthuis.

Woonzorgcentrum Witte Meren, gelegen in het hart van het centrum van de gemeente Mol, streeft 
ernaar een open huis te zijn waar mensen zich welkom weten en zich goed voelen. Ze wensen een 
warme omgeving te bieden aan alle bewoners en gebruikers. Iedereen krijgt hier de kans om, in 
de mate van het mogelijke, zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Vanuit deze visie wordt er 
gewerkt om kwaliteitsvolle begeleiding en zorg op continue basis aan te bieden.

Waarom anders organiseren en werken?
De aanleiding voor het verandertraject was in de eerste plaats 
de verhuis naar een nieuwbouw eind 2015. “Met de verhuis is 
ons bewonersaantal bijna verdubbeld, met als logisch gevolg 
een uitbreiding van het personeelsbestand. Dit op zich vormde 
al een hele uitdaging”, stelt Gerda Domen, kwaliteitscoördina-
tor. Daarnaast stelde de organisatie ook vast dat de vraag naar 
‘zorg op maat’ alsmaar toeneemt. “We willen een kwaliteitszorg 
organiseren met de klemtoon op een individuele benadering 
en het in stand houden van maximale autonomie. Onze droom 
is om onze bewoners te laten wonen en leven in een ‘thuis’ 
hotel waar 4-sterrenzorg wordt aangeboden. Dit houdt in dat 
de bewoner zelf zijn dag kan indelen. Dit gaat van het uur van 
opstaan, nemen van ontbijt, keuze van middagmaal, bezoek aan 
kiné, … tot het slapengaan.”

Deze manier van werken heeft natuurlijk consequenties voor de 
medewerkers. De hele organisatie werd dan ook herdacht en de 
manier van werken veranderde sterk. Gerda: “Over de verschil-
lende disciplines en diensten heen wordt er nu samengewerkt 
zodat ‘leven, wonen en zorg voor onze bewoners’ één geheel 
wordt en niet meer bestaat uit verschillende deeltjes. Ook voor 
de medewerkers willen we de nodige ‘Zorg’ dragen. Ze werden 
betrokken bij het gehele proces zodat we slimmer zijn gaan wer-
ken in plaats van harder.” 

Maximale betrokkenheid en maximale autonomie
“Onze nieuwe manier van werken kenmerkt zich door twee 

uitgangspunten: maximale autonomie voor de bewoners door 
keuzemogelijkheden te creëren waar mogelijk, én een grotere 
betrokkenheid van medewerkers”, vertelt Gerda. 

Deze betrokkenheid werd al meegenomen bij het vormgeven 
van de teams, door op een participatieve manier aan de slag te 
gaan. Gerda: “Met onze medewerkers zijn we op zoek gegaan 
naar de samenstelling van de teams voor de verschillende 
leefgroepen. Iedere medewerker werd sterk betrokken bij de 
opstart van de organisatieverandering. Op die manier konden 
eventuele problemen snel verholpen worden doordat men zelf 
oplossingen kon aanreiken. Hierdoor groeide het zelfvertrou-
wen en konden de medewerkers meer voldoening halen uit hun 
job.”

Hechte teams werden gevormd, met één doel voor ogen: “4-ster-
renzorg bieden” en dit niet enkel door maar ook voor het eigen 
team. De teamleden zijn onderling afhankelijk van elkaar en 
helpen elkaar. Iedereen kan werken vanuit de eigen specifieke 
competenties en verschillende persoonlijkheden zonder dat dit 
de samenwerking en het wederzijdse respect in de weg staat.

“Het betrekken van de huidige medewerkers in het ganse pro-
ces, het zoeken van de juiste persoon op de juiste plaats, het 
creëren van nieuwe functies die de teams versterken, zijn vol-
gens ons belangrijke stappen geweest in het realiseren van een 
vernieuwde organisatie waar medewerkers zich goed voelen. 
Dit komt de continuïteit binnen ons woonzorgcentrum zeker ten 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE, DIENSTHOOFD

TEAMLID, KWALITEITSCOÖRDINATOR, DIRECTEUR
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Niet van bovenuit, maar vanuit de werknemers zelf
Witte Meren gaat een volledig nieuw woonzorgcentrum bou-
wen. Dit heeft als gevolg dat het aantal woongelegenheden 
daalt van 133 naar 117 en dat het gemiddeld aantal gebruikers 
van het dagverzorgingscentrum stijgt van 15 naar 30. Vooraleer 
te verhuizen, heeft de directeur Jan Smolders aan zijn medewer-
kers gevraagd om deel te nemen aan het praktijklabo van het 
Zorgvernieuwers-project. “We willen graag de huidige werking 
optimaliseren. Persoonlijk vind ik dat dit niet moet gestuurd 
worden van bovenuit, maar vanuit de werknemers zelf”, vertelt 
de directeur.
 
Tiny Broeckx en Jan Kaers: “Wij zijn twee individuen met een 
open visie die de werking kritisch in vraag durven te stellen. 
Daarom voelden we ons ook direct geroepen om in dit traject te 
stappen. Als we het leven van onze bewoners in het woonzorg-
centrum aangenamer kunnen maken, zetten wij graag ons beste 
beentje voor om dat te realiseren.”

Het is dan ook ideaal vanuit hun functies om de drijvende kracht 
te zijn van dit traject. Als hoofdverpleegkundige is Tiny verant-

woordelijk voor de grootste medewerkersgroep, verpleegkundi-
gen en zorgkundigen. Als diensthoofd KELA kan Jan objectief de 
werking van de verschillende afdelingen vergelijken en de multi-
disciplinaire samenwerking stimuleren in elk team.

Alles start met een duidelijke visie
Tiny en Jan: “Wat we vooral geleerd hebben tijdens het praktijk-
labo, is om het woonzorgcentrum vanuit een objectief stand-
punt te bekijken (vanuit vogelperspectief) om zo de werking 
kritisch te evalueren. Er werden handvaten aangereikt om pro-

“De kleinste verandering die we kunnen 
bereiken binnen de werking van ons 

woonzorgcentrum, kan een wereld 
van verschil betekenen voor onze 

bewoners.”

goede, door een verminderde uitstroom, een grotere jobtevre-
denheid, en minder ziekteverzuim”, sluit een trotse Gerda af.

Geen lijstjes meer
Aline Wolfs werkt al 20 jaar in WZC Beversthuis, en ervaart dus 
in sterke mate hoe de dingen er nu anders aan toegaan. In de 
oude bouw werkten ze niet in teams, maar stonden ze in voor de 
zorg van 53 bewoners wat op zich zeer zwaar en onoverzichtelijk 
was. Daardoor gingen ze met taaklijstjes werken, omdat ze het 
gevoel hadden dat ze enkel zo het overzicht konden behouden. 
Door zo taakgericht te werken verloren ze echter wel eens de 
bewoner uit het oog. Bovendien werkten de verschillende disci-
plines naast elkaar en was er weinig of geen overleg.

Aline: “Met de verhuis naar de nieuwbouw is onze manier van 
werken erg veranderd, we vormen nu één team dat bestaat uit 
verschillende disciplines. De lijstjes zijn verdwenen, we commu-
niceren nu veel meer. We spreken af en werken allemaal samen. 
Ik heb het gevoel dat ik veel meer mag meedenken, mijn mening 
is belangrijk binnen ons team. Door de goede communicatie lijkt 
de werkdruk te verminderen.” 

“Het loslaten van de lijstjes, van het taakgericht werken heeft 
me in het begin wel erg afgeschrikt”, geeft Aline toe. “Ik had 

het gevoel mijn structuur te verliezen, de lijstjes leken een hou-
vast te zijn. Maar we hebben elkaar als team gemotiveerd en 
gestimuleerd om ervoor te gaan, vooral het communiceren met 
elkaar bleek heel belangrijk te zijn.”

Met meer goesting werken!
De nieuwe manier van werken wordt door Aline duidelijk als 
positief gewaardeerd. “Ik ben in 20 jaar nog nooit zo graag 

“Over de verschillende disciplines 
en diensten heen wordt er nu 
samengewerkt zodat ‘leven, wonen 
en zorg voor onze bewoners’ één 
geheel wordt en niet meer bestaat uit 
verschillende deeltjes.”

“Wat me goesting en energie geeft, 
is dat onze bewoners er beter van 

worden. En de geweldige sfeer binnen 
ons team. Ik kom heel rustig naar mijn 

werk, veel minder stress!”
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komen werken. Ook voor onze bewoners is deze vernieuwing 
een grote verbetering, we kunnen nu veel meer rekening hou-
den met hun wensen. In het verleden was de volgorde van het 
lijstje belangrijk. De druk voor het afwerken van het lijstje was 
zo groot, dat ik vroeger zeer gestresseerd kwam werken. Ik ben 
nu veel rustiger geworden.”

Ook de sfeer binnen het team geeft haar goesting en energie om 
verder te gaan. “Er is een geweldige teamspirit, we staan er als 
team, we werken samen aan ons gemeenschappelijk doel: onze 
bewoner iedere dag een fijne dag bezorgen. Ook de relatie met 
de directie is heel open, ze nemen deel aan onze teamvergade-
ringen en geven ons de kans om binnen ons team een aantal 
beslissingen te nemen”, gaat Aline verder. “Ik wil echt nooit meer 
terug naar de vroegere manier van werken.”

Een andere rol voor de directie
Paul Vliegen is directeur van vzw Sint-Barbara. Met de ver-
nieuwde organisatie is ook de rol van Paul als directeur sterk 
veranderd. Waar het directieteam vroeger vooral aanstuurde, 
hebben zij nu een eerder faciliterende rol. “We hebben moeten 
leren om onze vroegere rol en manier van werken los te laten”, 
vertelt Paul. “We stimuleren de teamverantwoordelijken en 
hoofdverpleegkundigen om mee beslissingen te nemen, ook bij 
zaken waar dat vroeger niet het geval was. We proberen daar-
naast maximaal te ondersteunen bij organisatorische proble-
men op de dienst, maar dan samen met de teams. We strooien 
regelmatig vragen in het team, die aanzetten tot nadenken over 
hun functioneren, telkens met onze missie en visie in het ach-
terhoofd.”

“Uiteindelijk kunnen wij vaststellen dat we nu veel korter bij de 
teamverantwoordelijken en medewerkers staan. Daar put je 
een grote voldoening uit, en dit schept een klimaat van goes-
ting om te werken. Vroeger kon je wel een idee lanceren, en als 
je geluk had dan werd het aanvaard. Nu gaat het veel verder: 
teams helpen meedenken en kunnen zo een gedragen beslis-
sing nemen. Dit werkt bevrijdend. Ik wil alvast niet meer terug!”, 
eindigt een overtuigde directeur.

jecten op te starten en, via een goede communicatie en struc-
tuur, tevens tot een goed einde te brengen.” 

Tijdens het praktijklabo zijn ze al zelf gestart met hun project 
zodat ze steeds ondersteuning en raad konden vragen. Een 
belangrijk knelpunt dat hen duidelijk werd, was dat er eerst een 
duidelijke missie moet zijn. “Om te beginnen moeten de neuzen 
van alle werknemers in dezelfde richting staan. Dit gaan we rea-
liseren door een missie op te maken in samenwerking met alle 
medewerkers”, vertellen Tiny en Jan. “Hiermee zijn we nu van 
start gegaan.” 

Een missie die gekend en gedragen wordt door de medewerkers 
en die ervoor zorgt dat het woonzorgcentrum zich onderscheidt 
van andere woonzorgcentra. Een belangrijk aandachtspunt is 
dat de missie een deel van de cultuur in de Witte Meren moet 
omschrijven. Door de missie in te plannen in functionerings-
gesprekken en evaluaties willen ze ervoor zorgen dat iedereen 
blijft werken aan en met de missie. 

Communicatie en samenwerking optimaliseren
Vanuit een gedragen missie kunnen ze nu verder werken aan 
hervormingen in teamsamenstellingen, extra overlegmomen-
ten, … “Vooraf bestonden onze teamvergaderingen enkel uit 
zorgkundigen en verpleegkundigen. Op dit moment zijn we 
reeds van start gegaan om de logistieke medewerkers, mede-
werkers schoonmaak en de ergotherapeuten te betrekken in de 

teamvergaderingen per afdeling. Mogelijk zal vanaf september 
het wekelijks diensthoofdenoverleg versterkt worden met het 
diensthoofd schoonmaak/logistiek en het adjunctdiensthoofd 
KELA”, laten Tiny en Jan weten.

Met de invoering van deze veranderingen trachten ze de com-
municatie en samenwerking tussen de verschillende disciplines 
te optimaliseren, zowel op het niveau van de medewerkers op 
de werkvloer als op diensthoofdenniveau.

Betrokkenheid van medewerkers zorgt voor tevredenheid 
bij bewoners
Ondertussen lopen ook verschillende innovatieve projecten in 
het woonzorgcentrum, waardoor de uitdaging en verantwoor-
delijkheid veel groter is om in Witte Meren te werken. Zo zijn er 
o.m. het fietsproject ‘Fietsen doorheen je verleden’, het Ciezo 
project (Hivset), app vroegtijdige zorgplanning, …  Door het ont-
staan van deze werkgroepen worden alle medewerkers actief 
betrokken en verantwoordelijk gesteld bij de werking binnen 
het woonzorgcentrum.

Tiny en Jan: “Wij zijn vol overgave in dit traject gestapt. Door de 
extra motivatie van de medewerkers en de grote tevredenheid 
van de bewoners is onze inzet (“goesting”) alleen maar toegeno-
men. De kleinste verandering die we kunnen bereiken binnen 
de werking van ons woonzorgcentrum, kan een wereld van ver-
schil betekenen voor onze bewoners.”

“Uiteindelijk kunnen wij vaststellen 
dat we nu veel korter bij de 
teamverantwoordelijken en 
medewerkers staan. Daar put je een 
grote voldoening uit, en dit schept een 
klimaat van goesting om te werken.”
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Woon- en Zorgcentrum Cocoon, vzw Compostela, 
WoonZorgCollectief

Net als WZC Witte Meren nam het Woon-en Zorgcentrum Cocoon deel aan het eerste 
praktijklabo van het Zorgvernieuwers-project. Enkele jaren geleden kwamen zij al een eer-
ste keer in contact met IAO, toen ze op zoek waren naar een nieuwe planningstool om 
uurroosters op te maken. Het succes van dit project prikkelde hen om nieuwe initiatieven 
ter verbetering van hun arbeidsorganisatie onder de loep te nemen. Bert Schonenberg 
(directeur WZC Cocoon, vzw Compostela) neemt ons mee in hun verhaal.

Woon- en Zorgcentrum Cocoon, gelegen in Antwerpen stad, is 
één van de voorzieningen voor ouderenzorg van de vzw Com-
postela. Om aan de vragen en behoeften van een 760 bewoners 
en cliënten te kunnen voldoen, zijn er bij de vzw Compostela 
ongeveer 530 medewerkers in dienst. Kernwaarden die ze van 
hun werknemers verwachten zijn respect, vriendelijkheid en 
deskundigheid. Waarbij deskundigheid meer is dan de tech-
nisch correcte uitoefening van het beroep. Ze willen immers 
geen routinewerk maar aangepaste, individuele zorg.

Wat voorafging
Vijf jaar geleden was WZC Cocoon op zoek naar een plan-
ningstool die de hoofdverpleegkundigen zou ondersteunen in 
de weinig dankbare taak om uurroosters voor hun team op te 
maken. Tijdens deze zoektocht maakten ze kennis met het in 
Scandinavië populaire concept van zelfroosteren. Bij zelfrooste-
ren legt men de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor het 

maandrooster niet langer bij de direct leidinggevende/planner, 
maar bij het team zelf. Dit systeem sluit nauw aan bij het geven 
van meer autonomie en regelmogelijkheden aan medewerkers 
en teams, een van de kernprincipes van innovatieve arbeidsor-
ganisatie.

Na een jaar zagen ze in Cocoon al de eerste positieve resultaten. 
“Vroeger herkende een leidinggevende een dag na bekendma-
king van het rooster haar eigen opgemaakte rooster niet meer. 
Medewerkers waren immers regelmatig niet tevreden met 
hun top-down opgelegde rooster en begonnen ‘en masse’ met 
elkaar te wisselen. Door het systeem van zelfroosteren noteren 
we 31% minder roosterverstoringen (= roostervrije dag wordt 
dienst of wissel van dienst)”, vertelt de directeur met trots. 

De grootste meerwaarde van dit concept van roosteren is even-
wel de zeer hoge tevredenheid van medewerkers. Bert: “We 
merken dat het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid 
aan het team écht werkt. Jawel, ook minder populaire diensten 
als vrijdagavond of kerst- en oudejaarsavond worden opgelost 
door het team. In het systeem van zelfroosteren kiest men wél 
welke vrijdag men al dan niet wil werken, en dat maakt een groot 
verschil in tevredenheid.”
 
Een vlekkeloos parcours? 
Niet alle voorzieningen van de groep werken momenteel nog 
met zelfroosteren, aangezien men tot de vaststelling kwam dat 
dit moet aansluiten bij de teamcultuur en structuur. “Zelfroos-
teren, net zoals innovatieve arbeidsorganisatie, is geen doel op 
zich. Het is een middel om je visie, je droom over bewonerszorg 
en medewerkersbeleid waar te maken“, verduidelijkt de direc-

teur. “De rol van de direct leidinggevende was en is hierin essen-
tieel. Zij besteden minder tijd in de technische roosteropmaak, 
maar moeten deze tijd nu benutten voor het ondersteunen, 
enthousiasmeren en coachen van medewerkers. Kort door de 
bocht zou je kunnen zeggen dat onze direct leidinggevenden 
evolueerden van roostermakers naar teammakers.“

Nieuwe stappen zetten met hulp van praktijklabo
Het succes van dit project prikkelde om nieuwe initiatieven ter 
verbetering van de arbeidsorganisatie onder de loep te nemen. 
Eind 2015, begin 2016 nam het WZC dan ook deel aan het prak-
tijklabo om het gedachtegoed van IAO verder onder de knie te 
krijgen. 

“De input van en de uitwisseling tussen de zeer diverse groep 
van deelnemers aan dit labo, in combinatie met de deskundige 
en begeesterende begeleiding van adviseurs Anouk en Ronnie, 
waren voor ons een stimulans om trajecten op te starten die ons 
kwaliteitsniveau kunnen verbeteren. De uitspraak van Ronnie, 
‘Je moet niet ziek zijn om beter te worden’, blijf ik sowieso in mijn 
achterhoofd houden”, getuigt Bert.

En de toekomst?
Eind 2016 zal met grote betrokkenheid van de medewerkers 
geëvalueerd worden of de (zorg)visie nog voldoet aan de ver-

wachtingen van (potentiële) bewoners en aan vragen van 
nieuwe zorggroepen. Er zal ook bekeken worden of ze, om deze 
visie te operationaliseren, wijzigingen in hun organisatie dienen 
aan te brengen. 

“Ons vertrouwen in de kracht van onze teams is door deelname 
aan het praktijklabo alleen maar versterkt. Het opnemen van 
verantwoordelijkheid en het toekennen van meer bevoegdheid 
aan medewerkers uit zich onder andere in het feit dat medewer-
kers hun talenten, die daarom niet in hun functieomschrijving 
staan, ook in hun job willen en mogen gebruiken.” Zo organi-
seert de onderhoudsmedewerkster van de assistentiewoningen 
met regelmaat fel gesmaakte etentjes voor de flatbewoners. 

Deze en nog tientallen andere voorbeelden tonen aan dat dit 
WZC empowerment niet ziet als een trendy woord, maar als een 
gezamenlijke uitdaging om van Cocoon voor cliënten, bewoners 
en medewerkers een steeds betere woon-, zorg- en werkplek te 
maken.

“Ons vertrouwen in de kracht van 
onze teams is door deelname aan het 

praktijklabo alleen maar versterkt.”

“De input van en de uitwisseling tussen 
de zeer diverse groep van deelnemers 
aan dit praktijklabo, in combinatie 
met de deskundige en begeesterende 
begeleiding van adviseurs Anouk en 
Ronnie, vormden een stimulans.”
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