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Een bondgenoot voor de 
thuiszorgmedewerkers

De schaarste op de arbeidsmarkt is een bekend probleem. De VVSG 
en Diverscity tekenden daarom in op een project van de Koning 
Boudewijnstichting om diensten voor gezinszorg te ondersteunen 
bij die eeuwige zoektocht naar nieuwe kandidaat-medewerkers. 
Zorgbedrijf Sint-Truiden greep de kans om aan dit experiment mee te 
werken met beide handen. Tom Vijgen, verantwoordelijke thuiszorg 
bij Zorgbedrijf Sint-Truiden, vertelt hoe ze te werk gingen en welke 
verandering dit concept binnen hun dienst teweegbracht. 

In dit project van de Koning Boude-
wijnstichting willen de VVSG en 
Diverscity experimenteren met het 

concept van een interne jobcoach. Dat 
is een collega die thuiszorgmedewer-
kers op de werkvloer verregaand on-
dersteunt op allerhande vlakken. Zo’n 
jobcoach neemt veel meer op zich dan 
bijvoorbeeld een peter of meter kan 
doen en ondersteunt ook de medewer-
kers die al langer in dienst zijn. Daar-
door verlaagt de drempel voor nieuwe 
medewerkers en verkleint ook de kans 
dat ze op korte of langere termijn af-
haken.

Experiment
‘We zagen dit concept volledig zitten,’ 
vertelt Tom Vijgen. ‘Medewerkers in de 
thuiszorg hebben geen gemakkelijke 
opdracht. Ze zijn vaak alleen op pad, 
krijgen te maken met allerlei com-
plexe gezinssituaties en ook fysiek is 
het werk zeker niet te onderschatten. 
Bovendien hebben we twee psychiatri-
sche ziekenhuizen op ons grondgebied, 
met nog extra problematieken die vaak 
bij ons terechtkomen. Aan medewer-
kers die uit dienst gingen, vroegen we 
waarom ze vertrokken. Vaak vonden 
ze het niet gemakkelijk om tegenover 

gebruikers hun opdracht duidelijk te 
stellen: gebruikers verwachten soms 
andere zaken van hen. Bovendien be-
schikken ze bij de mensen thuis vaak 
niet over de juiste schoonmaakmate-
rialen om ergonomisch en vlot te wer-
ken. Meestal zagen de medewerkers 
zelf geen oplossingen voor de proble-
men waarmee ze geconfronteerd wer-
den. Sommigen beslisten dan maar 
hun werk op te zeggen. De begeleiding 
van de jobcoach moet er nu voor zor-
gen dat medewerkers er niet langer 
alleen voor staan. Met de steun van 
het bestuur en de directie mochten 
we iemand van de schoonmaakploeg 
halftijds vrijstellen om als jobcoach te 
werken,’ getuigt Tom Vijgen. 

‘We tekenden eerst en vooral een ka-
der voor het proefproject uit: voor de 
functie hadden we iemand voor ogen 
die positief ingesteld is en de waarden 
van de organisatie in zich draagt. Zo 
kwamen we bij Angelique uit. Zij is al 
jaren bij ons in dienst als schoonmaak-
kracht en startte met veel enthousias-
me halftijds als jobcoach, terwijl ze 
ook halftijds bleef schoonmaken. We 
wilden Angelique natuurlijk niet zo-
maar voor de leeuwen gooien. Daarom 
volgde ze eerst enkele opleidingen over 

coachen via de VDAB. Na een paar we-
ken zijn we er dan gewoon mee begon-
nen en ging Angelique voor het eerst 
mee naar de gezinnen. Ze startte met 
een onderzoekje bij de medewerkers. 
Daar kwam een pak nuttige informatie 
uit. Op basis daarvan stelde ze een op-
leiding voor de nieuwe medewerkers 
samen. Tegelijkertijd inventariseerde 
ze welke informatie de medewerkers 
nodig hadden als ze bij iemand een 
vervanging deden. Al die informatie is 
nu geïntegreerd in ons systeem, zodat 
wie nu een vervanging doet, meteen de 
juiste info meekrijgt. Dat was meteen 
een succes waarmee ze goeie punten 
scoorde bij de collega’s. We voelden 
meteen dat dit project veel potentieel 
had!’

Voor oud en nieuw
‘Wanneer nu een nieuwe medewer-
ker start, lichten de verantwoordelij-
ke en de maatschappelijk werker kort 
een aantal zaken toe. Daarna krijgt 
de nieuwkomer meteen al een stukje 
opleiding van Angelique. Ze gaat de 
eerste keren mee naar de gezinnen 
om daar samen het eerste contact te 
leggen met de gebruikers. Het geeft de 
nieuwe medewerkers een geruster ge-
voel bij de opstart. Daarna heeft ze nog 
op verschillende momenten contact, 
en ook de maatschappelijk werker en 
de verantwoordelijke volgen de nieuwe 
collega van op afstand mee. Door deze 
combinatie kunnen we heel snel voe-
len hoe het loopt. Waar het lukt, laten 
we beetje bij beetje los. Zijn er proble-
men, dan sturen we snel bij.’ 

Een jobcoach beperkt zich niet tot 
de nieuwe medewerkers, anciens kun-
nen ook rekenen op ondersteuning, 

Tom Vijgen:  
‘Op zwaardere of moeilijkere momenten 
krijgt iedere collega ondersteuning van de 
jobcoach, en dat geeft energie.’
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verduidelijkt Tom Vijgen: ‘Wanneer ie-
mand bijvoorbeeld langdurig ziek is ge-
weest, neemt Angelique samen met hen 
de draad weer op. Of als het bij een gezin 
moeilijk is om de taken af te bakenen, 
kan de jobcoach ondersteunen door mee 
te werken en praktische tips te geven 
vanop de vloer. Angelique maakt dus 
ook echt samen met de collega schoon; 
ze is er niet enkel om dingen te bespre-
ken. Zo kunnen ze zwaardere taken sa-
men uitvoeren. Op zwaardere of moei-
lijkere momenten krijgt iedere collega 
ondersteuning van de jobcoach en dat 
geeft energie.’

‘Momenteel werken we met de job-
coach en de preventieadviseur een tra-
ject ergonomie uit. Angelique bracht 
eerder al in kaart welk materiaal onze 
medewerkers nodig hebben om hun 
werk op een goede, ergonomische ma-
nier te kunnen uitvoeren. Ons ouder 
doelpubliek heeft thuis vaak van die 
zware dweilen liggen, of ongezonde 
producten. Angelique wijst hen hierop, 
zodat onze medewerkers gemakkelijker 
kunnen werken!’

Zuurstof in de organisatie
‘Na een jaar ondervindt iedereen de 
voordelen van een jobcoach. Van op het 
bureau bellen wij wel naar de medewer-
kers, maar de jobcoach staat echt naast 
hen. Ze is een bondgenoot die de mede-
werkers een geruster gevoel geeft,’ ver-
telt Tom Vijgen. ‘Anderzijds krijgt onze 
dienst ook zuurstof om nieuwe projecten 
op te starten. Omdat we op kantoor niet 
altijd kunnen beoordelen hoe iets op de 
vloer loopt, zijn we soms wat voorzichti-
ger om nieuwe dingen te lanceren. Maar 
nu kan de jobcoach de projecten mee 
uitrollen en aanvoelen hoe alles loopt. 
En we zijn ervan overtuigd dat we in de 
toekomst nog meer voordelen van de 
functie zullen ontdekken. Zo willen we 

Een jobcoach neemt 
veel meer op zich dan 
bijvoorbeeld een peter 
of meter kan doen en 
ondersteunt ook de 
medewerkers die al 
langer in dienst zijn.

meer aandacht besteden aan digitalise-
ring en ook dat kan de jobcoach begelei-
den. Als medewerkers dan bijvoorbeeld 
niet weten hoe ze iets moeten doen met 
hun smartphone, kan Angelique hen 
helpen terwijl ze samenwerken. Met de 
HR-dienst verkennen we de mogelijk-
heden om te starten met open hiring, 
waarbij iemand die wil werken meteen 
aan de slag kan zonder cv of sollicitatie-
gesprek. Net door de aanwezigheid van 
een interne jobcoach geloven we dat we 
hiermee kunnen beginnen. De jobcoach 
kan van heel dichtbij de nieuwe mede-
werker ondersteunen en opvolgen. Zo is 
het perfect mogelijk om snel bij te stu-
ren indien nodig.’ 

‘Maar het belangrijkste is natuurlijk 
dat onze thuiszorgmedewerkers tevre-
den zijn en de voordelen van deze func-
tie aan den lijve ervaren. We merken 
dat Angelique beter dingen naar hen 
kan vertalen of zaken kan toelichten die 
wij niet kennen. Ze voelen zich er goed 
bij dat er iemand “niet van het bureau” 
naast hen staat. We zien dat we vroeger 
uitstroom hadden als gevolg van het 
zware werk of omdat mensen niet wis-
ten hoe ze bepaalde problemen konden 
oplossen. Dat hebben we nu minder, en 
de tevredenheid van de medewerkers is 
duidelijk voelbaar. En die tevreden me-
dewerkers zorgen zelf voor nieuwe in-
stroom, want veel sollicitanten komen 
naar ons, omdat een van onze eigen me-
dewerkers hen warmgemaakt heeft. We 
zijn dus helemaal overtuigd van de voor-
delen van deze functie en blijven er als 
zorgbedrijf verder in investeren,’ besluit 
Tom Vijgen. — 

JOKE VANDEWALLE
VVSG-stafmedewerker gezinszorg

Coaching en motivatie komen naast vele andere boeiende thema’s uitgebreid 
aan bod op het P+O-congres ‘Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever’. 
Bekijk het programma en schrijf in via opleidingen.vvsg.be/PO_congres.
De VVSG richt een afzonderlijke opleiding tot jobcoach in vanaf 23 januari 2023. 
Lees meer via opleidingen.vvsg.be/opleiding-tot-jobcoach

Tom Vijgen:  
‘Na een jaar ondervindt 
iedereen de voordelen van 
een jobcoach. Van op het 
bureau bellen wij wel naar 
de medewerkers, maar de 
jobcoach staat echt naast hen. 
Ze is een bondgenoot die de 
medewerkers een geruster 
gevoel geeft.’
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https://opleidingen.vvsg.be/opleiding-tot-jobcoach

