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Een positief relationeel klimaat 
in woonzorgcentra is essen-
tieel voor een goede kwaliteit 
van wonen, leven en werken. 
Een gevoel van verbondenheid 
tussen personeelsleden en 
bewoners begint bij een goede 
zorg op maat, maar tegelijk is 
het veel meer dan dat. 

In deze inspiratiegids docu-
menteren we op welke manier 
bewoners en personeelsleden 
de relationele kwaliteit binnen 
WZC ervaren en op welke 
manier de principes van de 
Innovatieve Arbeidsorganisatie 
het gevoel van verbondenheid 
kunnen ondersteunen. We for-
muleren zes aanbevelingen om 
het relationeel vakmanschap in 
WZC te versterken en verder te 
professionaliseren.
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Inleiding

Context onderzoeksproject

• Een vergrijzende bevolking leidt tot complexere zorg op maat. 
Het zet de ouderenzorg onder druk.

• De werkdruk onder het personeel is niet te onderschatten en 
wordt versterkt doordat de sector het moeilijk heeft om geschikt 
personeel aan te trekken en te behouden (Royal College of Nur-
sing, 2010; WHO, 2015).

• Bewoners zijn algemeen tevreden over hun verblijf in een woon-
zorgcentrum. De kwaliteit van relaties zijn het belangrijkste werk-
punt (Agentschap Zorg en Gezondheid, 2017).

• Er zijn onvoldoende financiële middelen om optimaal wonen en 
leven voor de bewoners en werken voor de medewerkers te rea-
liseren (Leus, 2020).

• De vraag om kwaliteitsvolle en persoonlijke relaties tussen be-
woners en medewerkers te verbeteren, gaat vaak samen met 
een oproep om de werking van de woonzorgcentra anders te or-
ganiseren (Jacobs & Benders, n.d.).

• Een innovatief organisatiebeleid binnen woonzorgcentra richt 
zich op zorg op maat en op processen en werkvormen die ten 
goede komen aan de kwaliteit van wonen, leven en werken (Ja-
cobs & Benders, n.d.). Het model van de innovatieve arbeidsor-
ganisatie (IAO) kent in die optiek een opgang (zie verder).
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Onderzoeksvragen

Zelfdeterminatietheorie (ZDT)

• De aangeboren psychologische basisbehoeften aan auto-
nomie, verbondenheid en competentie zijn cruciaal om tot per-
soonlijke ontwikkeling en optimaal functioneren te komen (Deci 
& Ryan, 2000).

• Positieve relaties opbouwen met anderen, zich geliefd en ver-
zorgd voelen en zelf voor anderen zorgen, vormen de kern van de 
behoefte aan verbondenheid.

• Voorwaarde om tot echte verbondenheid te komen, is het 
betekenisvol en diepgaand zijn van de sociale contacten (Reis, 
Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000).

Verbondenheid

1

2

3

Welke betekenis geven medewerkers en bewo-
ners aan verbondenheid?

Hoe komt verbondenheid tot uiting in de context 
van een woonzorgcentrum?

In welke zin kunnen organisatietransities in lijn 
met de principes van IAO al dan niet bijdragen 
tot een versterkt relationeel klimaat in woon-
zorgcentra?
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Sociaal kapitaal in de residentiële 
ouderenzorg

• De term sociaal kapitaal verwijst naar kwaliteitsvolle relaties.

• Relaties ondersteunen 2 types van processen (Lin, 2001): 
• De kennis- en informatieuitwisseling (Samen kan en 

weet men meer.)
• Het wederzijds vertrouwen en het individueel welbevin-

den van de mensen

• Op die manier draagt het inzetten op de relationele kwaliteit in 
WZC bij tot de kwaliteit van werken, wonen en leven.

Autonomie

Individueel 
WelbevindenVerbondenheid

Competentie
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Diepte-interviews

Onderzoeksopzet

• Er werden semigestructureerde diepte-interviews afgenomen 
in 3 West-Vlaamse woonzorgcentra tijdens de tweede en derde 
lockdown omwille van COVID-19.

• 12 cognitief bekwame bewoners
• 15 medewerkers in diverse functies (zorgkundige, ver-
pleegkundige, leidinggevende, logistiek medewerker, er-
gotherapeut)

• De interviews werden opgenomen, getranscribeerd en nadien 
kwalitatief geanalyseerd door de onderzoekers. Relevante the-
ma’s m.b.t. verbondenheid en de relatie met principes binnen IAO 
werden meegenomen in de verdere analyse en vormen de resul-
taten in deze inspiratiegids. 
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VERBONDENHEID IN 
WOONZORGCENTRA
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1. Betekenis verbondenheid

“Ik zie dat dan direct vooral 1-op-1-relatie. Ik vind dat 
heel belangrijk. Als je bij  iemand op de kamer komt en 
gewoon gaat zitten en erbij zijn. Daarmee creëer je ver-
bondenheid.” 

-Medewerker

“Ik mag niet klagen. Ze zijn goed. Ik kan geen uitzondering 
zeggen, maar ik moet zeggen, ik ben ook niet bot tegen hen. 
Ik tracht om mee te helpen als ze iets vragen. (...) Ik heb 
geen reden van klagen.”

-Bewoner

Kerndefinitie

De basisvoorwaarde voor verbondenheid is goede zorg die 
individueel en oprecht is. 

Welke betekenis geven bewoners en medewerkers zelf aan 
verbondenheid binnen woonzorgcentra?
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“Het is ook zo dat wij... Als bewoner heb je te weinig in-
spraak, vind ik, we zitten hier voor de rest van ons dagen. 
Bijvoorbeeld: “Ik wil hier nog een kast.”, maar dat kan 
niet.”

-Bewoner

Belangrijke competenties bij medewerkers

Inzicht

• Authentieke interesse
• Empathische houding
• Aandacht voor inspraak
• Geëngageerd werken

•  Verbondenheid is een verhaal van wederkerigheid dat 
gebaseerd is op vertrouwen.

• Het wordt dus niet enkel gestuurd door de medewerker.

• De huidige generaties bewoners lijken zich adaptief, be-
hulpzaam en dankbaar op te stellen.

• De vraag is of dit bevorderend of belemmerend is voor 
het niveau van verbondenheid?
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Wat zeggen enkel
bewoners?

Wat zeggen enkel 
medewerkers?

2. Uitingen van verbondenheid

Wat zeggen bewoners
& medewerkers?

Goede zorg op maat
• communicatie in zorgaf-

stemming
• individueel verhaal be-

woner
• rekening houden met de
• mens (aandacht voor 

voorkeuren, persoonlijk-
heid...)

Naast zorgtaken, ook de dag 
zinvol invullen voor de bewoner

Oprechte interesse hebben 
voor persoonlijke eigenschap-
pen en voorkeuren bewoner

Bewoners en medewerkers 
nemen samen deel aan acti-
viteiten

Zichzelf kunnen zijn, thuisgevoel

Babbeltje aanvoelen en 
aangaan
• small talk
• een persoonlijk gesprek 

voeren
• bewoner en diens le-

vensgeschiedenis (leren) 
kennen

Bewoner kan zijn verhaal ver-
tellen aan de medewerker
• Afh. van de medewerker 

vertelt de bewoner een 
ander verhaal

• Het verhaal verschilt naar-
gelang de functie van de 
medewerker

Een gevoel van autonomie 
ervaren in het WZC
• kiezen met wie en wan-

neer in contact te treden
• kiezen aan welke activitei-

ten deel te nemen
• meehelpen tijdens zorg-

taken

Een goed contact met familie
• Dit is een verhaal van 

wederkerigheid
• De houding van de familie 

kan zowel belemmerend 
als ondersteunend zijn

Wederzijds respect

Eens iets extra doen voor een 
bewoner

Een interpersoonlijke klik voelen

Tijd nemen voor de bewoners 
(werkdruk heeft een negatieve 
invloed

Geen reden om te klagen voor 
de bewoners

Vriendelijk, goedgezind, 
behulpzaam, gemoedelijk 
personeel

Goed contact met alle mede-
werkers

Aspecten van verbondenheid
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3. Kwaliteit van relaties
Hoe verbonden voelen medewerkers zich onderling en met 
bewoners? Hoe verbonden voelen bewoners zich in een WZC?

“Ik scoor een 8. Je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen op 
deze norm. Een gesprek wordt met de hoofden bespro-
ken wanneer dingen uit de hand lopen. Maar over het 
algemeen: de communicatie, de omgang en de openheid 
tussen bewoners en medewerkers is goed. We streven 
daar ook wel naar. In onze dagelijkse bespreking komt 
dit ook aan bod.”

-Medewerker

“10 op 10. Voor mij is het eigenlijk allemaal perfect. Voor 
mij kan het eigenlijk niet beter zijn. Ik ben content.”

-Bewoner
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“Het zou altijd beter kunnen. We zien ook dat we heel 
wat tijd moeten investeren om al onze medewerkers op 
dezelfde golflengte te krijgen. Dat de draaglast soms wel 
wat hoog ligt of de draagkracht te laag ligt. Dat ze bijvoor-
beeld ook die tijd niet kunnen nemen. Of iemand rapper 
afwimpelen. “Ik heb er nu geen tijd voor.” We weten dat 
dat ook gebeurt. We maken ons geen illusies.”

-Medewerker

Belangrijkste bevinding

• Zowel medewerkers als bewoners scoren kwaliteit van 
relaties voldoende tot zeer hoog op een schaal van 0 tot 
10.

• Bewoners ervaren een goed contact met het personeel.



14Inspiratiegids Verbondenheid in WZC

Verdere bevindingen

• Tijd speelt een belangrijke rol in de relatieopbouw tussen 
medewerker en bewoner. 

• Tijd krijgen om de relatie te kunnen opbouwen.

• Vrij in te vullen tijd ook willen en kunnen benutten om de 
relatie op te bouwen.

Inzicht

• In relatie treden met bewoners is idealiter een wezenlijk 
onderdeel van de jobinvulling van medewerkers in een 
WZC.

• Niet elk contact kan en hoeft echter even verbindend te 
zijn.

• Niet elke relatie kan even kwaliteitsvol zijn.
• De eigenheid van de bewoner en medewerker 

speelt hierin een belangrijke rol.
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VERBONDENHEID EN 
ORGANISATIEKENMERKEN
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1. Innovatieve arbeids-
     organisatie, wat is dat?

• De meeste woonzorgcentra zijn de voorbije decennia 
professioneler geworden (Van Maele, Pylyser, Taillieu & 
Maerten, 2020). De innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) is 
een term die wordt gebruikt voor nieuwe manieren van het 
werk organiseren waarbij een evenwicht wordt gezocht 
tussen de kwaliteit van de organisatie, de kwaliteit van 
de arbeid en de kwaliteit van leven voor de bewoners. Dit 
gebeurt ook telkens op een participatieve manier.

• IAO werkt aan: (1) een samenhangende en onderscheidende 
visie; (2) een groepering van het kernproces tot een logisch 
samenhangend geheel van taken; (3) een visie op leiderschap 
die vertrekt van gedeeld leiderschap; (4) een samenwerking 
op teamniveau waarbij men beschikt over een warme band
met de bewoners, waar alle taken en bevoegdheden uitge-
voerd worden in één team dat samen met collega’s goede 
zorg verleent; (5) een goed evenwicht tussen regelmoge-
lijkheden en taakeisen; (6) systemen die het zorgproces 
ondersteunen (Agentschap Zorg & Gezondheid, 2017).
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Wat willen en moeten 
we realiseren?

Visie

CULTUUR STRUCTUUR

Processen & Taken

Leiderschap Bewonersgroepen

Teams Rollen & Functies

Medewerker Systemen

Welk soort organisatie
nodig?

Hoe resultaatgericht 
samenwerken?

Hoe goesting realiseren 
en welke hulpbronnen?
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2. Visie
De visie reflecteert de doelstellingen die de organisatie voor-
opstelt en de waarden en normen waarop de organisatie zich 
baseert. Het hebben van een uitgewerkte visie is een wettelijke 
verplichting voor woonzorgcentra.

“Maar dat is eigenlijk hetgeen wat we willen nastreven. 
Dat men de deskundigheid heeft om iedere deur die men 
opendoet, dat men beseft ‘hier is een andere persoon, met 
een ander levensverhaal, met een andere verwachting, ook 
naar mij toe.”

-Medewerker

“Er wordt nu al een beetje geswitcht. Je hebt dan ook niet 
echt meer die verbondenheid naar je bewoners toe. Ik sta 
ook één dag op een andere afdeling en ik vind ook op één 
dag in de week kan ik geen zo’n verbondenheid hebben 
met die bewoners als hier op de afdeling waar ik vier dagen 
sta en waar ik vroeger vijf dagen stond. Je voelt wel aan dat 
dat switchen van het personeel zorgt voor minder verbon-
denheid.”

-Medewerker
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Hulpbronnen Obstakels

Belang van een gedragen 
visie: gekend, gedeeld, on-
dersteund door alle mede-
werkers

Relationeel klimaat expli-
ciet vermelden in de visie-
tekst

Warme, belevingsgerich-
te zorg met maximale 
autonomie en/of zelfbe-
schikking voor de bewoner 
centraal in de visie

Een visie die flexibiliteit 
toelaat waar en wanneer 
nodig

Aandacht in de visie voor 
professionalisering om 
relationele vaardigheden 
aan te scherpen

De visie heeft aandacht 
voor het aspect wonen 
naast zorg en zet huiselijk-
heid voorop

Medewerkers zijn niet altijd 
op de hoogte van de vi-
sie of geven er een eigen 
invulling aan.

Het WZC als één geheel 
willen zien, bemoeilijkt het 
gevoel van verbondenheid 
met de bewoners en bin-
nen één team.
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Inzicht

• Verbondenheid tussen medewerkers en bewoners binnen 
een WZC is niet hetzelfde als verbondenheid in je eigen 
gezin, maar gaat over de bewoner au sérieux nemen 
vanuit een professionele relatie (= relationeel vakman-
schap).

• Relationeel vakmanschap expliciet vermelden in de visie 
van het WZC kan ertoe bijdragen dat medewerkers hier 
meer aandacht voor hebben. De vrijblijvendheid in het 
nastreven van verbondenheid kan daarmee tegenge-
gaan worden.

• Het is een valkuil om enkel af te gaan op de intrinsieke 
vaardigheid van de medewerker. Iedere medewerker dient 
ondersteund te worden met vorming en intervisie.

-> Professionalisering om relationele vaardigheden 
aan te scherpen.

• Een visie kan men best operationaliseren waarbij er vol-
doende aandacht is voor het correct overbrengen hiervan 
bij het personeel.
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3. Organisatie van taken
Binnen een organisatie worden taken op een specifieke manier 
aan teams en medewerkers toegewezen. Het is belangrijk dat 
woonzorgcentra een onderscheid maken tussen hun kerntaken 
en niet-kerntaken.

“Ik denk niet dat het gaat over het niet kunnen of niet 
willen. Het zit er gewoon zodanig ingebakken, die rush, ’s 
morgens vanaf zeven uur, dat moet allemaal zo snel moge-
lijk. Ik heb onlangs een medewerker aangesproken. Ik ga 
niet zeggen dat ze aan het stoefen was, dat ze er acht of 
negen gewassen had op een uur tijd. Toen heb ik gezegd 
van: “Hoe doe je dat?” Dan zei ze van: “Ja, ik weet het. 
Het was allemaal snel.” Ik zeg: “Denk je dan dat je ze goed 
verzorgd hebt?” Maar de bewoners zijn dat hier gewend.”

-Medewerker
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Hulpbronnen Obstakels

Taken afgestemd op com-
petenties en interesses
van individuele medewer-
kers

Duidelijke omschrijving en 
verdeling van taken

Ruimte voor flexibiliteit en 
het opnemen van niet-
kerntaken

Betrekken van bewoners in 
een aantal taken

Ondersteuning door vrij-
willigers, stagiairs en job-
studenten

Duidelijke omschrijving en verdeling van taken zorgt er-
voor dat elke medewerker zoveel mogelijk op dezelfde 
golflengte zit. Dit kan ook leiden tot meer verbondenheid 
in het team.

Extra tijd voorzien voor niet-kerntaken in de planning zou 
verbondenheid ten goede kunnen komen. Daarin kan best 
een onderscheid gemaakt worden in vrije ruimte te beste-
den met de bewoner en eigen pauzes.

Tijdsgebrek

Werkdruk

Te strakke werkplanning 
zonder witruimtes

Onregelmatige uurroosters, 
vooral onderbroken uren

Inzicht
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Hulpbronnen Obstakels

Werken met kleinere groe-
pen bewoners

Bewoners groeperen o.b.v. 
ziektebeeld (vb. jongde-
mentie)

Medewerkers met specifie-
ke expertise inzetten

Kleinere teams hebben 2 
valkuilen:

• Minder contact met 
andere medewerkers 
(eilandvorming)

• Meer individuele ver-
antwoordelijkheid

4. Organisatie van bewoners
Binnen een woonzorgcentrum kunnen bewoners op verschil-
lende manieren gegroepeerd worden. Dit kan onder meer in 
de vorm van leefgroepen.

“Hoe kleiner uw woning, hoe minder mensen je eigenlijk 
moet kennen. Hoe dichter ook dat je kan staan bij de familie. 
Omdat je daar ook vaker met dezelfde persoon contact hebt 
dan als je op een grote woning zou werken.”

-Medewerker
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Inzicht

In kleinere groepen kom je meer in contact met dezelfde 
bewoner. Dit vergemakkelijkt de mogelijkheid om het 
verhaal van de bewoner en zijn familie nog beter te leren 
kennen.

Een te grote verscheidenheid aan ziektebeelden op 1 afde-
ling kan leiden tot een ongelijke verdeling van aandacht in 
het voordeel van bewoners die meer zorg nodig hebben.

Werken met kleinere teams zorgt ervoor dat je er vaker 
alleen voor staat en de verantwoordelijkheid groter wordt.
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5. Leiderschap
Leiderschap kan op verschillende manieren ingezet worden 
binnen een organisatie. Binnen woonzorgcentra kan er zowel 
leiderschap zijn vanuit de directie als via hoofdverpleegkundi-
gen, teamcoaches én zelfs via individuele zorgmedewerkers. 
Leiderschap en verantwoordelijkheid delen onder elkaar, los 
van hiërarchie, wijst op een organisatie die vertrekt van 
gedeeld leiderschap.

“Tenzij dat het echt structurele dingen zijn, dan moeten 
ze wel komen overleggen, maar ik heb het liefst dat ze 
autonoom zijn. Ik heb ook niet altijd de tijd voor, dat zijn 
soms hele kleine dingen: ‘We gaan die zorg zo doen.’; ‘We 
gaan nu bijvoorbeeld voor de persoon de tillift gebruiken 
in plaats van eraan te sleuren en te trekken.’, en dan heb 
ik zoiets van oké.. Jullie staan in de zorg. Jullie zien wat 
er nodig is. Jullie beslissen. Overleg wel samen. Het is niet 
één iemand die moet zeggen van: “Ik ga nu een keer 
zeggen dat het zo moet.” Overleg samen en beslis en 
kom dat dan gewoon melden. Daar heb ik absoluut 
geen probleem mee. (...) en als je hier al een tijdje werkt, 
waarom niet zelf beslissen?”

-Medewerker



26Inspiratiegids Verbondenheid in WZC

Hulpbronnen Obstakels

Leidinggevende als coach
om proces naar meer 
verbondenheid op alle 
niveaus te begeleiden

Vorming en tools nood-
zakelijk voor medewerkers 
om nodige competenties
in het relationele vakman-
schap eigen te worden

Directie is niet zichtbaar 
aanwezig
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Inzicht

Een hoog niveau aan autonomie voor zorgverleners laat 
gemakkelijker zorg op maat toe.
• Zorgverleners kunnen sneller ingaan op vragen van de 

bewoners.

Toch blijft de aanwezigheid van de leidinggevende op de 
werkvloer belangrijk.
• Als aanspreekpunt, zeker wanneer er conflicten zijn 

tussen medewerkers of met bewoners
• Voor medewerkers die nood hebben aan houvast

Autonomie stimuleren vergt een coachende leiderschaps-
stijl. De leidinggevende begeleidt het proces naar meer 
verbinding tussen medewerkers en met bewoners door:

• Vormingen aan te bieden of te organiseren die het rela-
tioneel vakmanschap kunnen versterken

• Personeel samen te brengen in intervisiegroepen, op 
teamvergaderingen, op overdrachtmomenten en 
tijdens moreel overleg

• Door te bemiddelen als de verbinding spaak loopt

Medewerkers en bewoners rapporteren een spillover-effect
van de manier van communiceren van leidinggevenden
• Hun communicatiestijl sijpelt door in de stijl van 

communiceren van de coördinatoren, hetgeen dan 
weer de communicatie van medewerkers beïnvloedt 
en uiteindelijk een impact heeft op de verbinding 
met de bewoners.
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6. Teamwerking
Teams kunnen op verschillende wijze georganiseerd worden. 
Ook de samenwerking binnen een team en tussen teams kan 
verschillen. Binnen woonzorgcentra kunnen zorgteams op 
verschillende wijze functioneren en samengesteld zijn. Zelf-
sturende teams die multidisciplinair zijn samengesteld on-
dersteunen kwaliteit van werken, wonen en leven.

“De verbondenheid tussen de collega’s onderling en 
dat doet veel, dat doet ontzettend veel. De bewoners 
merken dat ook, want als er conflicten zijn, wat hier 
regelmatig gebeurt, dan zijn de mensen daar van over-
stuur. Ze worden daar ambetant van. De medewerkers 
lopen gefrustreerd rond. Dan is die verbondenheid met 
de bewoners ver te zoeken.”

-Medewerker
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Hulpbronnen Obstakels

Autonomie en verantwoor-
delijkheid op teamniveau 
(vb. teambudget)

Taken matchen met inte-
resses en vaardigheden

Multidisciplinaire teams

Goede teamsfeer

Vaste teams

Personeelstekort

Ziekteverzuim

Stress en conflict binnen 
team

Verschillen in zorgvisie tus-
sen teamleden

Inzicht

Er is hier ook een spillover-effect. De sfeer in het team (po-
sitief of negatief) wordt opgemerkt door en is onmiddellijk 
voelbaar bij de bewoners en heeft een impact op het gevoel 
van verbondenheid bij de bewoners.

Bewoners vertellen een ander stuk van hun verhaal naar-
gelang de functie van de medewerker. Multidisciplinaire 
teams bereiken een bredere waaier aan bewonersverhalen 
en ondersteunen op die manier de verbondenheid met de 
bewoners.
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7. Jobinvulling medewerkers
Hoe een bepaalde job eruitziet en welke taken binnen een 
bepaald functieprofiel passen kan verschillen van organisatie 
tot organisatie.

“Ik ben eens met een bewoner gaan wandelen en die had 
een hele vertelling over zijn vrouw. En dat was wel emo-
tioneel. Hij had het daar heel moeilijk mee. Dan heeft hij 
dat wel eens verteld, terwijl ik altijd in de verzorging bij 
hem ben, maar dan gebeurt dat niet, zo’n gesprekken. Nu 
was ik bij hem, buiten op een wandeling en het gaf hem 
een goed gevoel dat hij dat eens kwijt kon.”

-Medewerker

Hulpbronnen Obstakels

Kunnen en mogen opnemen 
van niet- zorgtaken

Autonomie en eigen verant-
woordelijkheid

Taken o.b.v. interesses, 
kwaliteiten en voorkeuren (cfr. 
sterrollen)

Duidelijke jobinvulling

Waardering door directie en 
collega’s

Rigiditeit in routine

Te taakgericht werken

Onvoldoende betrokken-
heid van de medewerker 
tijdens het uitvoeren van 
zorgtaken en niet-zorgta-
ken



31Inspiratiegids Verbondenheid in WZC

Inzicht

Routine is een mes dat langs twee kanten snijdt:

• Het staat de flexibiliteit in de weg die nodig is voor 
momenten van extra verbinding met de bewoners. Eens 
iets extra doen buiten de routine om, voelt heel warm 
voor bewoners.

• Sommige medewerkers hebben routine nodig om goed 
te functioneren, het draagt ook bij tot het vertrouwen dat 
nodig is om verbinding aan het gaan.
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8. Ruimtelijke ordening
De invloed van de ruimere context waarbinnen medewerkers 
hun job uitoefenen, meer bepaald de manier waarop het 
woonzorgcentrum ingericht is.

“Ik kan wel zeggen dat we hier een aangename leefom-
geving met gezellige zithoeken kunnen organiseren waar-
door je ook wat sneller dat als een leefruimte ziet en je 
daar als medewerker gaat bijzetten.”

-Medewerker

“Ze hebben dat bewust gekozen. Een bureau is iets: je 
steekt je er weg... Ergens vind ik dat wel een meerwaar-
de: je pillen zitten apart, doktersdossier. Als je een keer 
een gesprek hebt met een dokter, familie, dan heb je een 
ruimte apart. Als een bureel echt niet bestaat, dan is het 
in de ruimte zelf. Dat maakt het toch wat moeilijker. Bij 
ons zit dat ook wel achter slot, maar het is anders. Je 
kunt continu tussen de mensen zitten, maar soms moet je 
een keer als zorgpersoneel eens alles kunnen loslaten. Het 
heeft voor- en nadelen, sowieso.”

-Medewerker

“Het is hier naar mijn mening ook ontzettend donker. 
Ik vind dat dat ook geen goede invloed heeft op de 
gemoedstoestand van de bewoners en medewerkers.”

-Medewerker
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Hulpbronnen Obstakels

Gemeenschappelijke ruim-
tes voor medewerkers én be-
woners in functie van samen 
wonen

Ruimtes die warmte en gezel-
ligheid uitstralen en samen-
komen stimuleren

Autonomie bij inrichting voor 
medewerkers en bewoners

Ruimtes die veel openheid
hebben

Naar buiten kunnen gaan

Te kleine ruimtes waardoor 
iedereen te dicht opeen zit

-Gevaar voor beroepsge-
heim
-Gesprekken horen en frus-
traties versterken
-Groepsactiviteiten organi-
seren is moeilijk

Kleine kamers

Onvoldoende lichtinval

Slechte akoestiek

Ondoordacht kleurgebruik
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Inzicht

• Verbondenheid kan een extra impuls krijgen als mede-
werkers en bewoners zich frequent in dezelfde gemeen-
schappelijke ruimte bevinden, waarbij medewerkers 
zelfs (een deel van) hun taken in die ruimte uitvoeren, bv. 
de overdracht.

• Een aparte ruimte voor medewerkers lijkt ook nodig 
zodat interne zaken kunnen besproken worden en frus-
traties niet onnodig groeien.

• Ook hier ligt de klemtoon op samen. Medewerkers en 
bewoners die samen verantwoordelijk zijn voor de in-
richting van de verschillende ruimtes.

• Zonder warme en een gezellige sfeer, met onvoldoende 
ruimtegevoel kiezen bewoners er sneller voor om op hun 
kamer te blijven.

• Het belang van licht, kleur en akoestiek wordt veelvuldig 
benoemd. Inzetten op een healing environment waar 
doordacht met deze aspecten aan de slag wordt ge-
gaan, speelt duidelijk een rol.

“Als mensen het gezellig vinden in de living, waarom zou-
den ze dan niet komen? Maar als het dan niet gezellig is 
ingericht, dan zou ik ook niet komen. Dat doet wel iets.”

-Medewerker
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9. (Zorg)technologie
Bepaalde (zorg)technologie kan het werk van medewerkers 
vergemakkelijken, maar kan ook ruimte creëren voor iets 
nieuws en voor verbinding.

“Een bewoner beseft dat niet. Je krijgt dat alarm. Dan ga je 
gewoon naast de bewoner gaan wandelen. Je pakt ze bij de 
arm en je gaat gewoon weer naar binnen. Als je inderdaad 
moet gaan binden of zo, dan is dat weer heel wat anders.”

-Medewerker

Hulpbronnen

Belevingstafel: medewerkers en bewoners kunnen hierrond plaats-
nemen en op ontdekking gaan

Tablets kunnen helpen om samen met bewoner in verbinding te 
treden met familie op afstand.

Whatsapp-groepjes onder collega’s kunnen duidelijkheid 
scheppen over aan-of afwezigheid van de teamleden en zo 
zorgen voor minder conflicten.
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Er was voordien ook al een groepje, maar dat werd niet zo 
veel gebruikt. Nu wel. Zijn er problemen, het wordt in het 
groepje gegooid. Er is iemand tekort, wie komt er insprin-
gen? Een melding die door iedereen moet geweten zijn, je 
zet dat daarin. Je kan niet zeggen: “Ik heb het niet gezien.” 
Oké, naar privacy toe is het misschien iets minder, maar je 
kan niet zeggen: “Ik wist het niet.” Dat zorgt ook wel weer 
voor minder conflict onder elkaar.

-Medewerker
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“Zoals met die corona ook. 
Dan hebben we vooral 
eigenlijk ook heel veel 
aan elkaar gehad. Dat 
soms onze pauzes er 
zelfs een beetje van uit-
loopt omdat we zodanig 
aan het ventileren wa-
ren en er waren bepaal-
de collega’s die zaten te 
wenen...”

-Medewerker

“Ja, maar door die corona 
valt dat gedeeltelijk weg 
hé. Vroeger gingen we 
eens naar de markt. Ik 
verlang echt weer tot dat 
dat kan. Nu ben ik ook 
content hoor, maar dat 
was nog iets anders.” 

-Bewoner

10. Impact corona op relaties in         
woonzorgcentra
• Bewoners hebben niet altijd een verschil gemerkt in verbon-

denheid tijdens corona in vergelijking met voordien.

• Minder lichamelijk contact, meer fysieke afstand.

• Crisissituatie opent deuren om steun te vinden bij elkaar.

• Breuk in vertrouwen tussen medewerkers door opdeling in zij 
die op COVID-afdeling stonden en zij die dat niet deden.

• Bepaalde verbindende activiteiten in groep vielen weg 
tijdens lockdown-periodes.

• Gelimiteerd worden in opties kan leiden tot creatieve uit-
vindingen (vb. individueel verrassingsmoment i.p.v. groot 
personeelsfeest).
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• Tijdens bepaalde periodes moesten bewoners soms op de 
kamer blijven. Mogelijk leidde dit tot minder verbonden-
heid met de groep, maar meer individueel contact tussen 
bewoner en medewerker.

• Goeie communicatie kan in tijden van crisis voor meer 
verbondenheid zorgen.

• Medewerkers vonden het moeilijk om in bepaalde periodes 
de eigen bewoners niet te kunnen bijstaan (vb. door op-
name op COVID-afdeling).

• Moeilijker voor medewerkers om familie van bewoners te 
leren kennen door beperkt contact.

“Vooral dat je die laatste zorgen niet kunt toedienen aan 
je eigen bewoner. Daar hebben heel veel collega’s van in 
de put gezeten.”

-Medewerker
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AANBEVELINGEN
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Voorzie voor nieuwe bewoners een korte inloopperiode 
om te bepalen met welke medewerker een goede klik 
bestaat en betrek die medewerker maximaal in de zorg 
voor die bewoner. Creëer een nauw contact tussen die 
medewerker en de bewoner. Herevalueer dit regelmatig.

1
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Doe zoveel mogelijk dingen samen met de bewoners en 
beperk je daarbij niet enkel tot de zorgtaken. Stimuleer 
hen om hun mening te delen en geef hen inspraak in 
verschillende aspecten van het wonen en leven (vb. 
inrichting eigen kamer, inrichting gemeenschappelijke 
leefruimte, samen koken, samen uitstap organiseren...). 
Want verbinding is een wederkerig proces. Leer dus ook 
zien op welke manier niet alleen medewerkers, maar 
ook bewoners investeren in dit proces.

2
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Plan elke dag tijd en ruimte vrij in de planning van de 
medewerkers om informeel met bewoners om te gaan 
en zorg ervoor dat daarnaast ook nog steeds plaats is 
voor eigen pauzemomenten. Spring flexibel om met de 
beschikbare tijd.

3
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Zet maximaal in op een positieve teamsfeer aangezien 
deze rechtstreeks de kwaliteit van wonen en leven van 
bewoners beïnvloedt.

4
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Zorg dat medewerkers over de juiste vaardigheden 
(blijven) beschikken om op een goede manier te com-
municeren en relaties aan te gaan. Dit zowel met 
bewoners als binnen een team. Bied hiervoor regel-
matig vormingen (vb. rond verbindende communi-
catie), teambesprekingen, intervisies, enz. aan.

5
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Toon jezelf als leidinggevende. Wees zichtbaar en 
aanwezig op de afdeling en neem een coachende rol 
aan waarbij je de relationele benadering van je team-
leden stimuleert door zelf op een goede manier te 
communiceren.

6



51Inspiratiegids Verbondenheid in WZC



52Inspiratiegids Verbondenheid in WZC

Literatuur

Agentschap Zorg & Gezondheid (2017). Innovatieve Arbeidsorganisatie in Woonzorgcentra, https://

www./zorg-en-gezondheid.be

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self-determi-

nation of behavior. Psychological Inquiry, 11, 319-338.

Jacobs, L., & Benders, J. (n.d.). Woonzorgcentra eenvoudig en slim organiseren, hoe pak je dat aan? 

Inspiratienota voor een herontwerp volgens de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) in 

WZC. Leuven: Flanders Synergy.

Leus, I. (2020). Hoe solidair zijn we met de ouderenzorg? ’Na het gratis applaus is er vier miljard euro 

nodig’. Geraadpleegd op 2 juli 2021, via: https://sociaal.net/opinie/hoe- solidair-zijn-we-met-de-ou-

derenzorg/

Lin, N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge Univere-

sity Press.

Reis, H., Sheldon, K., Gable, S., Roscoe, J. & Ryan, R. (2000). Daily well-being: The role of autonomy, com-

petence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 419-435.

Royal College of Nursing. (2010). Care homes under pressure. An England Report. London: RCN Policy 

Unit.

Van Maele, D., Pylyser, C., Taillieu, N., & Maerten, M. (2020). Veel woonzorgcentra gooiden al voor coron-

acrisis het roer om. Geraadpleegd op 7 juli 2021, via: https://sociaal.net/achtergrond/veel-woonzorg-

centra-gooiden-al-voor-coronacrisis- het-roer-om/

World Health Organization. (2015). World report on Ageing and Health. Zwitserland: World Health 

Organization. Geraadpleegd op 29 september 2021 via http://apps.who.int/iris/bitstream/hand-

le/10665/186463/9789240694811_eng.pdf;jsessionid=B34C571204F65C56B66B4CA6C19FB458?se-

quence=1



53Inspiratiegids Verbondenheid in WZC

Contact

Expertisecentrum 
Sociale Innovatie

Dimitri Van Maele
dimitri.vanmaele@vives.be
Rebecca Thys
Dewi Hannon
Charlotte Demeyer

Expertisecentrum 
Zorginnovatie

Niels Taillieu
niels.taillieu@vives.be 
Mieke Maerten
Yentl Defour

https://www.vives.be/nl/on-
derzoek/zorginnovatie-soci-
ale-innovatie/sociaal-kapi-
taal-en-zorg-transitie

Fotografie
Sarah De Gheselle
Vormgeving
www.willemroose.be

Artikel “Veel woonzorgcentra gooiden al voor coronacrisis het roer om.” 
Sociaal.net

Artikel “Wonen, leven en werken in woonzorgcentra: de toekomst in ei-
gen handen.” Geron: tijdschrift over ouder worden & samenleving

Onderzoekers

Website Fotografie & vormgeving

Extra onderzoeksinformatie




