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Zorg op maat: flexibel werken  
in de thuiszorg
Steeds meer openbare diensten gezinszorg bieden ondersteuning op maat en buiten de gebruikelijke werkuren. 
Daarmee komen ze tegemoet aan een groeiende vraag van hun cliënten. Het OCMW van Temse heeft goede 
ervaringen met het aanbieden van thuiszorg ’s avonds en in het weekend. De verzorgenden van het OCMW van 
Sint-Niklaas werken samen met zelfstandig verpleegkundigen om betere zorg te bieden.
tekst joke vandewalle beeld stefan dewickere

Een jonge mama vraagt om de hulp-
verlening te starten om 7.30 uur. 
Zo krijgt ze de ochtend beter ge-

structureerd en zijn de kinderen op tijd 
op school. Een andere cliënt vraagt een 
uur ondersteuning per dag bij de maal-
tijd in plaats van de gebruikelijke blok-
ken van twee of vier uur. Nog iemand 
anders wil een half uur hulp op zaterdag 
en zondag om de mantelzorger even te 
ontlasten. Diensten gezinszorg ontvan-
gen steeds meer dergelijke vragen om 
verschillende redenen: de kortere zie-
kenhuisverblijven, de wachtlijsten in de 
woonzorgcentra, de beperkte toegang 
tot de psychiatrische zorgverlening, de 
vermaatschappelijking van de zorg... Als 
zorgbehoevenden langer thuis willen 

wonen, is gespecialiseerde hulp tijdens 
avond- en weekenduren geen overbodige 
luxe. Ondersteuning op maat en naast de 
gebruikelijke uren wordt steeds belang-
rijker. Daarom zetten ook steeds meer 
openbare diensten gezinszorg hierop in.

Temse: meer bezig met kerntaken
Het OCMW van Temse begon in 2007 
met het leveren van prestaties ’s avonds 
en in het weekend. Medewerkers konden 

zich hiervoor kandidaat stellen. Omdat 
steeds dezelfde medewerkers zich aan-
meldden, werd het systeem na enkele ja-
ren aangepast en kreeg elke verzorgende 
een uurrooster met onregelmatige pres-
taties. Nathalie Vink, verantwoordelijke 

voor de dienst voor gezinszorg en aan-
vullende thuiszorg: ‘Die overstap verliep 
vlot omdat de medewerkers voelden dat 
hun cliënten dat nodig hadden. Natuur-

Nathalie Vink: ‘Onze verzorgenden doen de 
onregelmatige prestaties bijzonder graag. Ze 
worden echt op hun kerntaak ingezet: puur 
verzorgende en ondersteunende taken.’
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lijk was het in het begin wel eens moei-
lijk, maar na een tijdje stelden we vast 
dat onze verzorgenden die onregelma-
tige prestaties bijzonder graag doen. Tij-
dens deze uren voelen ze het belang van 
hun werk, omdat we dan enkel de meest 
noodzakelijke diensten aanbieden. Me-
dewerkers doen dan geen boodschappen, 
ze maken niet schoon. Ze worden echt 
op hun kerntaak ingezet: puur verzor-
gende en ondersteunende taken. Ze bie-
den ondersteuning aan bij de maaltijden, 
ze kijken toe op het nemen van medicatie 
of ze helpen de cliënt om zich klaar te 
maken voor de dag of de nacht. De ver-
zorgenden voelen zich op die momenten 
echt nuttig en dat motiveert hen om deze 
diensten op te nemen. Bovendien brengt 
het ook wel wat voordelen mee. Er is de 
inhaalrust voor de gewerkte uren en een 
toeslag op het loon.’

Sint-Niklaas: betere samenwerking 
verpleegkundige-verzorgende
Sint-Niklaas gaat nog een stapje verder. 
De dienst gezinszorg ’t Punt van het 
OCMW en de vzw Verpleging aan huis, 
een groepering van zelfstandig verpleeg-
kundigen, begonnen met het proefpro-
ject Zorg op elk moment (Zoem). Dat 
heeft tot doel de taken van de verzorgen-
de en de verpleegkundige bij één en de-
zelfde klant op elkaar af te stemmen. Nu 
neemt een thuisverpleegkundige vaak 
taken op die een verzorgende kan doen. 
In het proefproject dragen verpleeg-
kundigen bepaalde basiszorgtaken aan 
verzorgenden over. Zoem loopt intus-
sen bijna een jaar en de balans is posi-
tief. De thuisverpleegkundigen hebben 
meer ademruimte tijdens hun overvolle 
avondrondes, de cliënten krijgen meer 
tijd en aandacht tijdens de verzorgende 
taken en verzorgenden kunnen meer ta-
ken uitvoeren waarvoor ze effectief zijn 
opgeleid, zoals mensen in bed helpen of 
een voetbad geven. 

Net als in Temse voelen de medewer-
kers in Sint-Niklaas zich meer gerespec-
teerd door de cliënten dan wanneer ze 
enkel tijdens de kantooruren werken. Ze 
ervaren een verhoogde zelfwaarde, ze 
voelen dat ze echt iets betekenen voor 
de cliënten. Lien Willems, verantwoor-
delijke van de dienst gezinszorg van het 
OCMW Sint-Niklaas: ‘De betrokken-
heid in ons kleine team is enorm toe-

genomen. Medewerkers bellen elkaar ’s 
avonds nog op om iets door te geven, ze 
willen de diensten op de best mogelijke 
manier uitvoeren, ze zijn zelden of nooit 
ziek. De collegialiteit is bijzonder groot.’

Ook de cliënten vinden dit project 
verrijkend en daar draait het natuurlijk 
om. De wijkverantwoordelijke heeft de 
cliënten telefonisch geconsulteerd aan 
de hand van een gestandaardiseerde 
vragenlijst. Daaruit blijkt dat alle cli-
enten tevreden zijn over de hulp en dat 

ze vragen om het aanbod nog te verrui-
men. Omdat ook de groeiende bekend-
heid van het initiatief tot nieuwe vragen 
leidt, wil het OCMW het project zo snel 
mogelijk uitbreiden. ‘Jammer genoeg 
botsen we op de geldende regelgeving,’ 
zegt Lien Willems. ‘We zouden de be-
perking op onregelmatige prestaties tot 
3,5 procent van het urencontingent zeer 
snel overschrijden. Meer vrijheid in de 
regelgeving zou dergelijke interessante 
projecten dus zeker ten goede komen. 
Bovendien zijn niet alle medewerkers 
even enthousiast zijn om de avond- en 
weekenddiensten op zich te nemen. Mo-
menteel kunnen medewerkers hier nog 
vrijwillig voor kiezen, maar het aantal 
kandidaten binnen de huidige perso-
neelsgroep is beperkt. In overleg met de 
vakorganisaties willen we tot een nieuw 
voorstel van uurroosters komen waar-
bij meer medewerkers actief zijn in de 
avond- of weekenduren. We moeten met 
zijn allen proberen af te stappen van het 
nine to five werken in de thuiszorg.’

Aandacht voor zelfzorg
Dat een flexibel aanbod tijdens avond- 
en weekenduren noodzakelijk is, wordt 
overal gevoeld. Niet alleen de praktijk 
maar ook de regelgeving ondersteunt het 
belang van flexibel werken. Volgens de 
Vlaamse regelgeving geldt het aanbod 
van gezinszorg in principe 7 dagen op 

7 de klok rond, weliswaar beperkt door 
het contingent onregelmatige prestaties 
en binnen de marges van de arbeids-
wetgeving en rechtspositieregeling. Dat 
neemt niet weg dat diensten die flexibel 
willen werken, op veel praktische pro-
blemen stoten: weinig flexibiliteit in de 
arbeidsregelgeving of wetgeving omtrent 
flexibele contracten, de vaak lange pro-
cedures voor aanwervingen in openbare 
besturen, het overleg met de vakorgani-
saties om uurroosters aan te passen… 

Dit maakt inzetten op onregelmatige 
prestaties natuurlijk niet onmogelijk, 
maar het vergt extra tijd en inspannin-
gen.

Zodra het systeem draait, blijft het 
een oefening waarbij vraag en aanbod 
flexibel op elkaar moeten inspelen. Dit 
vraagt natuurlijk veel van de medewer-
kers. Uit de resultaten van de werkbaar-
heidsbarometer en het actieplan 3.0 van 
minister Vandeurzen blijkt duidelijk dat 
zelfzorg een belangrijk punt is en blijft, 
zeker voor verzorgenden. De vele kortere 
diensten bij diverse cliënten met extra 
verplaatsingen maken het werk boeiend 
maar tegelijkertijd ook meer belastend. 
Daarom moet er voldoende aandacht 
zijn voor de zelfzorg van de medewer-
kers binnen de thuiszorgdiensten. 

Joke Vandewalle is regionaal stafmedewerker 

thuiszorg Oost-Vlaanderen voor de VVSG

 
 

Het Netwerk Thuiszorg van de VVSG 

ondersteunt openbare diensten gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg die op flexibel werken 

willen inzetten. In 2015 en 2016 organiseert 

het de vorming ‘Flexibel werken in de 

thuiszorg’. Met alle vragen kunt u terecht op 

netwerkthuiszorg@vvsg.be.

Lien Willems: ‘In overleg met de vakorganisaties willen 
we tot een nieuw voorstel van uurroosters komen 
waarbij meer medewerkers actief zijn in de avond- of 
weekenduren. We moeten met zijn allen proberen af te 
stappen van het nine to five werken in de thuiszorg.’




