
Inspiratieavond: 
Aan de slag met doelgerichte zorg in je 
organisatie 



Michiel Van Lysebetten



Professionals in Vlaanderen krijgen een 
sterke evidence based opleiding 

waardoor ze de patiënt/cliënt de best 
mogelijke hulp kunnen bieden.





Van wie is het feestje?



Redderssyndroom



• Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde
zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die 
graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, 
uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze 
mogelijkheden.

• Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, 
andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers 
én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal.

Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the
crossroad of societal change)

Doelgerichte zorg?



MEER WERKPLEZIER!



Waarom?

Gezondheidstoestand op 
bevolkingsniveau omhoog

Efficiënt inzetten tijd en 
middelen

Inclusie

Happy hulpverleners

Happy patiënten/cliënten



Krachtgericht werken

Persoonsgerichte zorg

Steunend relationeel handelen

Oplossingsgericht handelen

Herstelgericht werken

Positieve gezondheid

Doelgerichte zorg



Ik ga niet als hulpverlener maar als mens naast de 
andere mens staan.

Ik ben nieuwsgierig wie er tegenover mij zit en wat 
er voor deze mens echt toe doet, wat die graag wil 

bereiken.
We maken samen een plan. Misschien komt mijn 

expertise aan bod in dit plan, misschien verwijs ik 
beter door.

Ik coach de persoon in het nemen van regie over 
z’n eigen uitdagingen en help hem streven naar 

maximale levenskwaliteit.







verandering = weerstand





ERENINSPIRMOTIV
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Karolien Cool 

Coördinator ‘Ergotherapie aan huis’

Familiezorg – West-Vlaanderen



Thuiszorg Familiezorg

Met Zorg-Esperanto samen 
naar meer werkgeluk in 

een slagkrachtig 
Familiezorg 

West-Vlaanderen 



Thuiszorg Familiezorg



Thuiszorg Familiezorg

Esperanto-filosofie 

• brugfunctie tussen werelden

• geweldloos en gelijkwaardig

• eenvoudig te leren



Thuiszorg Familiezorg

Verlangen naar eenvoud

• vanuit de concrete praktijk en niet vanuit een theoretisch 
model

• eenvoudig, overzichtelijk - toch de complexiteit 
omvattend

• mag niet als extra ervaren worden dat er nog eens 
bijkomt, maar integendeel ondersteunend voor wat al 
gebeurt

• aansluitend bij de natuurlijke intuïtie van zorgvrager, 
mantelzorger en zorgverlener en helpend om hun 
handelen bewuster te maken



Thuiszorg Familiezorg

De principes

• Bepaal eerst het doel, dan pas het middel

• Middelen zijn geen doelen

Er moet hulp 

komen om het 

eten klaar te 

maken. 



Thuiszorg Familiezorg

De principes

Eten klaarmaken is een taak! 

Wat kunnen de doelen zijn?

• Behoud van fysieke gezondheid d.m.v. een gezond en 

evenwichtig voedingspatroon?

• Of herstel?

• Ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden op vlak 

van gezond en evenwichtig eten?

• Voorkomen van verder gewichtsverlies?

 Aanpak verschilt telkens! (wat, door wie en hoe)



Thuiszorg Familiezorg

De principes

• Zie de behoefte achter het probleem

Hoogbejaarde man 

heeft net zijn vrouw 

verloren. Hij weet 

niet hoe het eten 

klaar te maken. 



Thuiszorg Familiezorg

De principes

Bijkomende mogelijke zorgdoelen zijn:

• Herstel van psychisch welbevinden 

• Behoud/herstel van integratie 

• Herstel van zingeving

• Enz. 

Kan zelfs hoofddoel zijn voor zorgvrager en dat 

heeft ook een impact op de zorgaanpak!



Thuiszorg Familiezorg

Implementatie



Thuiszorg Familiezorg

Implementatie

Een mindshift invoeren = een proces van jaren 

• In 2005: eerste vorming rond doelgericht werken

• Van 2008 tot 2018: ontwikkeling Zorg-Esperanto

• 2018 tot nu: elk jaar vorming
• Groepsvormingen per functie

• Intervisies (oefenen met casussen)



Thuiszorg Familiezorg

Implementatie

Een mindshift invoeren = een proces op alle vlakken 

• procedures: intake, herziening

• inservice training van alle nieuwe medewerkers

• doelgerichte aanpak over de hele organisatie: 
overlegmomenten, werkgroepen, vormingspakketten, 
evaluaties

• documentvorming: niet enkel zorgdossier en zorgplan, 
maar ook verslagen van overlegmomenten (al dan niet 
zorggerelateerd), vormingsfiches, enz. 



Thuiszorg Familiezorg

Implementatie

Een mindshift invoeren = iedereen erbij betrekken

• Raad van Bestuur 

• Omkadering

• Administratief medewerkers

• Alle basismedewerkers: professioneel en vrijwillig! 



Thuiszorg Familiezorg

Implementatie

Een mindshift invoeren = congruentie met verplichtingen  

• Schriftelijke taakafspraken met zorgvrager

• BelRAI-screener



Thuiszorg Familiezorg

Implementatie

Is een blijvend proces:   

• DZOP

• Samenwerking met externen

• Congruentie met andere tools:
• Spinnenweb a.h.v. de levensdomeinen

• Thermometers 

• Doelzoeker

• Clever



Thuiszorg Familiezorg

Resultaat implementatie in cijfers

2015 20%



Thuiszorg Familiezorg

Resultaat implementatie in cijfers

Nu 98%



Thuiszorg Familiezorg

Resultaat en verdere uitdaging



Thuiszorg Familiezorg

Meerwaarde

 doelen kan je bereiken (middelen niet) 
= motivator voor alle betrokkenen

 betere verstandhouding met zorgvrager en context 

 betere interne samenwerking 

 sneller inzicht in zorgsituaties (ook complexe)
en dus ook snellere en doelgerichte aanpak

spaart heel wat tijd, stress, frustraties en onbegrip 
uit bij alle betrokkenen

grotere arbeidsvreugde 



Thuiszorg Familiezorg

Meerwaarde 

 oriëntatie en overzicht
waar gaan we heen?

welke weg volgen we?

 veiligheid/rust

 houvast/zekerheid 

 tijdswinst: zelfde taal 



Thuiszorg Familiezorg

Meerwaarde 



Nancy Fobe 

donderdag 10 november 2022



Aan de slag met doelgerichte zorg in 
CM Gezondheidsfonds

Nancy Fobe



4 rollen: 

• sociaal verzekeraar

• sociale beweging 

• sociaal ondernemer

• partner in gezondheid
40

Wat heeft CM met doelgerichte zorg?

Van ziekenfonds naar gezondheidsfonds 



pro-actief

coöperatief

preventief

positieve gezondheid

Brede visie op gezondheid

Wat heeft CM met doelgerichte zorg?



Vermogen om je aan te passen
en je eigen regie te voeren, 

in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. 



Hoe gaat CM ermee aan de slag?

• Nieuw domein Gezondheid, Welzijn én Participatie: 
• Niet voor maar mét de cliënten (micro, meso, macro)

• Samen en voor elkaar impact realiseren

• Voor meer levenskwaliteit

• Nieuwigheden
• in het aanbod naar leden: gezondheidsconsulenten, attitude en aanpak maatschappelijk 

werk, vrijwilligerskompas

• betreffende medewerkers (personeel en vrijwilligers): opleiding doelgerichte zorg, focus op 
levenskwaliteit en houding van partner in (positieve) gezondheid

• gericht op externe partners: platform www.gezondebuurt.be

43

http://www.gezondebuurt.be/


Kosten/investering

vooral een keuze en attitude, 

geen extra kost maar ter vervanging van

• Opleiding

• Onder de aandacht houden tijdens 
teamoverleg

• Erop coachen in individuele HR-
gesprekken: medewerkers 
veerkrachtiger maken

• ‘Casuïstiek doelgerichte zorg’  in de ELZ, 
een meerwaarde om met andere 
professionals uit het netwerk van 
gedachten te kunnen wisselen

Baten/toegevoegde waarde

• Voor medewerkers: 

• Voor cliënten: erkenning als mens, 
méér dan als patiënt en 
zorgbehoevende, meer in hun 
waarde en sterkte laten, focussen op 
wat zij belangrijk vinden MAAR ook 
responsabilisering op hun eigen 
verantwoordelijkheid, stimuleren om 
niet te consumeren

• Voor organisatie: authentieker, 
partner in gezondheid, meer focus op 
levenskwaliteit – maatschappij ziet 
dat nog niet altijd als onze rol
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Doelgerichte zorg implementeren: de moeite waard



Het ABC van succes (volgens onze maatschappelijk werkers)

‘Wat is voor u een goede dag?  Waar word je blij van?

Maak het verschil met eenvoudige vragen en oprechte interesse. Focus op positieve zaken, op de 
sterkte van de cliënt en op wat hem/haar energie geeft.

AUTONOMIE

‘Wat loopt goed en wil je graag zo houden? Bij welk aspect zou je graag iets veranderen?’

Model van samenspraak. Betrek mantelzorgers. Ook hun levenskwaliteit telt.

BETROKKENHEID

‘Wat is het voornaamste probleem waar je tegenaan loopt?’ ‘Wat heb jij al zelf gedaan om dit te 
verhelpen?’ Wat kan jou daar nog bij helpen?

Een coachende houding leidt tot inzicht en zelfvertrouwen. Leun als professional dus iets langer 
achterover en zet de cliënt aan het werk. Een hele uitdaging, voelt soms onnatuurlijk maar het 
loont; Bij vraagverheldering niet overladen met informatie. Geef ruimte, faciliteer. 

COMPETENTIE
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Tips and tricks voor een vlotte implementatie

• ELZ-opleiding en casuïstiek ‘Doelgerichte zorg’ 

• Verwacht weerstand. Niet iedereen ervaart dit als een geschenk. Werk dus leren 
omgaan met weerstand

• Herhaal regelmatig het waarom, want dat is wat drijft: meer levenskwaliteit voor 
de zorgbehoevende, waarin dat ook mag zitten voor die persoon. Deel 
succeservaringen.

• Ga voor een habit change, dat vraagt een langduriger traject met voortdurende 
triggers en herhaling tot het een attitude wordt. 

• Heb geduld. Pak dit gefaseerd aan en neem er de tijd voor. Het duurt minstens 
3 jaar om deze change te maken bij iedereen (afleren kost tijd) en om de 
procedures te actualiseren.

• En bovenal: heb vertrouwen in de kracht in ons allemaal…
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Positieve kracht die je kan inzetten na een grote tegenslag. 

Je vermogen om te herstellen, niet persé naar hoe het voordien 
was, wel naar een situatie met mogelijkheden, goesting en betekenis. 

Een sterk woord dat optimisme bevat. Het toont zich echter pas nadat 
je potentieel eerst op de proef werd gesteld.

Prof. Chantal Van Audenhove

Veerkracht



Wauter Dedobbeleer

donderdag 10 november 2022
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Intermezzo



donderdag 10 november 2022

Geef aan op een schaal van 1 tot 10, vind je dat jouw organisatie al bezig is met doelgerichte zorg of 

een gelijkaardig concept? 

1: Nee, niet mee bezig ➔ 10: Ja, we werken volgens deze principes

Geef aan op een schaal van 1 tot 10, hoe waarschijnlijk lijkt het je om te starten met of verder te 

verdiepen in het concept DGZ of soortgelijke concepten?

1: Helemaal niet waarschijnlijk ➔ 10: Ik ben overtuigd! 



Stephan Hermsen

donderdag 10 november 2022



Doelgericht Werken aan betere zorg voor onze burgers

Stephan Hermsen



Wie ben ik

Stephan Hermsen

47 jaar

Ruim 20 jaar ervaring als zorginkoper, 

adviseur, programmamanager, 

innovator, trainer, ontwerper en 

directeur

Momenteel directeur bij Provico en 

als adviseur/trainer verbonden aan 

verschillende eerste lijns organisaties

en het Institute for Positive Health.



Welke thema’s licht ik er vanavond uit?

▫ Gezondheid centraal ipv Ziekte

▫ Belang van samenwerking tussen zorg en 

welzijn

54



55



Als je een schip wil bouwen, verzamel 

geen mensen om hout te verzamelen en 

ken ze geen taken en werk toe. Liever, leer 

ze verlangen naar de eindeloze 

immensheid van de zee.

Antoine de Saint-Exupéry
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https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg


De werkelijkheid van het leven
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https://www.youtube.com/watch?v=oFZAxX2ALUE


Verdiepende gesprekken 

gericht op eigenaarschap

Gebruik een instrument als katalysator voor zelfreflectie vanuit een 

brede blik. Vraag:

• Waar wilt u over praten n.a.v. het instrument?

• Wat is u opgevallen?

Begin breed (algemeen welbevinden) en vraag verderop in het 

gesprek naar de link met diabetes

• Wat is écht belangrijk voor de patiënt?

• Wat maakt dat dit zo belangrijk is?

• Wat zou ... (ander gedrag) op kunnen 

leveren?

• Hoe gemotiveerd ben je?

• Wat heeft eerder (tijdelijk) gewerkt?

• Welke kwaliteiten kun je inzetten?

• Wie of wat kan je helpen?

• Hoeveel vertrouwen heb je dat het gaat 

lukken om je gedrag te veranderen? 

• Laat de patiënt formuleren wat 

hij heeft besloten naar aanleiding 

van het gesprek(ken)

• Vat dit samen en check dit

Is een optie als iemand een 

bepaalde gedragsverandering 

al eerder geprobeerd heeft



Practice what we preach
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Samenwerking zorg en welzijn
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Meer erkenning 

ervaringsdeskundigheid
- Herstelgroepen bij huisartsen

- Ondersteuning bij overbruggingszorg

- Deelname in innovaties

- Centraal als alternatief op zorg



Samen met de burgers naar veerkrachte gemeenschappen

▫ Ervaringsdeskundigen als partner in ontwerp

▫ Ervaringsdeskundigen als partner in uitvoering
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Uitkomsten
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▫ Professional – meer werkplezier

▫ Patiënt – meer vertrouwen in eigen kunnen
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“Gezondheid niet als

doel, maar als manier

om een betekenisvolle

leven te hebben”,

Machteld Huber 

(Positieve Gezondheid)



Rentabiliteit

Vraagt een ander perspectief

- Van kosten efficiëntie per domein naar een integrale blik op kosten 

en opbrengsten

Social Return On Investment (SROI)
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Geert Stroobant

donderdag 10 november 2022



Tussen Zorg – en Leefplan



Goedenavond…

• Wie zijn we…

• Tussen zorg – en leefplan…

• Het proces…

• Achteraf…



Zorgdorpen VZW ontwikkelt sites…
Hoe?

• Gemengde doelgroep (PmH, senioren, GGZ, NAH, enz…)

• Kleinschalig (van 5 tot 40 units)

• Inclusief (onder de kerktoren of in de voorziening)

• Betaalbaar (400 euro voor 35m²)

• Wederkerige dienstbaarheid in functie van buurtonwikkeling. 
(vergaderruimte, cafetaria, volkstuintjes, feesten,…)

• Arbeid – Activatie – Animatie

• Aanleunfunctie - zorgregie

• Tijdelijk - en permanent verblijf



Wie zijn wij???

Zorgdorpen VZW is een netwerkorganisatie die sites ontwikkelt voor een gemengde doelgroep en met gemengde functies.

Vrijwilligers wonen Zorghotel

Feesten
Cafetaria
Werkteam
rolstoelkuisen

Site De Heide
Site Molenhoeve
Site Gontrode
Site De Ceder (Deinze)
Site Gavere
Site De Indruk Brugge
Site Matinahof Brugge
Observatie-unit
Leeuwenhof Drongen
Transitiehuis Drongen
Dagbesteding Fraza (Merelbeke)

Prinsenhof Zorghotel (Ronse)
- Zorg tijdelijk verblijf
- toerisme
- overbruggingszorg

Matinahof Brugge
- overbruggingszorg



Doelgroep

• Oorspronkelijk motorische beperking

• Cijfers 2021
• 169 aanmeldingen
• 120 permanentie begeleidingen VAPH
• 143 reguliere zorg
• 89 kennismakingsgesprekken
• 37 nieuwe ondersteuningen
• Noodsituaties 6
• Geen oplossing gevonden 39
• 3 overlijdens en 3 uitstromers

• Nieuwe doelgroepen: 
• Geïnterneerden
• Psychische kwetsbaarheid
• Zorgwoners – daklozen
• Jongvolgwassenen



Pastorij Gontrode

Huize De Mil 

Bottelaere

Astenehof

Pastorij Lemberge

Waar?

Leeuwenhof 

Mariakerke

Industriepark

Molenhoeve

Gavere

Ronse - Prinsenhof

Brugge – De indruk

Matinahof



Evolutie van zorgplan naar leefplan
• Zorgplan, handelingsplan

= plan van de hulpverlener, vanuit de zorg

=> (Para)medische disciplines

• Leefplan

= plan van de cliënt, vanuit de belevingswereld

van de  cliënt

“Wat wil ik als cliënt nog doen en welke ondersteuning heb ik daarbij nodig?”

Ruimte – Ritme – Regels - Relatie



Cirkels van betrokkenheid

*:

1= zelfzorg
2= gezin
3= mantelzorgers: familie, vrienden, buren,…
4= Professionele zorg en ondersteuning voor alle 
burgers (OCMW, gezinszorg, kinderopvang,…)
5= Professionele zorg en ondersteuning doelgroep specifiek



Visie leefplan
• Conform de missie en de visie van de 

voorziening

• Iedereen een leefplan op maat

Met aandacht voor de levensgeschiedenis en in verbondenheid met 
het eigen netwerk

• Vertrekt vanuit het burgerschapsmodel

• Persoonlijke keuzes maken en maximale controle over eigen leven 
betrachten 

• Vanuit streven naar optimale zorg voor kwaliteit van bestaan





Praktisch

• Opmaak: 3-6 maanden na opname; max. om de 2 jaar

• Overlegmoment:
Aanwezig: cliënt, IB, relevante derden, begeleiders, therapeuten, huisarts, bewindvoerder, Cozo, sociale 
dienst,... + transitiemedewerker

• Individuele begeleider en cliënt als motor 

• Opleiding ‘Zorgmakelaar’

• Rapportage en informatieverspreiding via Zorg-On-Line



Het Proces

• Start implementatie in 2006 samen met een organisatiekanteling

• Twee jaar vooraleer een volledige implementatie 

• Ondertussen een eigen opleiding Zorgmakelaar met drie 
referentiepersonen voor de individuele begeleider

• Maar….





De ontmoeting van drie paradigma’s



De ‘Be-doeling’

• De zorg begint met de ‘Be-doeling’. Deze ‘Be-doeling’ kan verschillen 
van functie of doelgroep.

• Deze ‘Be-doeling’ geeft vorm aan onderliggende paradigma’s.

• Een paradigma is een verzameling van aannames, waarden, 
referentiekaders waarvan we overtuigd zijn dat ze werken.



De Leefwereld

• De ‘Be-doeling’ krijgt vorm in een organisatiestructuur en werkvorm.

• ‘inloophuizen’ – ‘leefgroepen’ – ‘afdeling’ – arbeid – activatie –
therapie 

• Binnen deze structuren wordt een leefwereld gecreëerd met een 
eigen logica en sfeer.

• Als buitenstaander is het niet altijd eenvoudig de logica van de 
leefwereld te begrijpen.





De Systeemwereld

• Deze logica vertaalt zich in regels, procedures en systemen, de manier 
van overleggen, rapporteren, beheersen van middelen.

• Hier wordt een regelend kader vorm gegeven.





Paradigma van woord

• Groot geloof in de intrinsieke 
competentie van de cliënt.

• Begeleidingshouding is er een 
van aanwezigheid, de weg 
wijzen, meelopen.

• Mondige cliënten in een 
moeilijke leefsituatie (armoede, 
misbruik, dakloos,…)

‘Wij spreken niet over cliënten 
maar met cliënten.’



Paradigma van de handen

• Nemen de cliënt vast en 
plaatsen hem in een nieuwe 
situatie en zijn aanklampend 
nabij. Competentie wordt 
maximaal aangesproken maar 
men neemt over wanneer de 
competentie ontbreekt.

• Vergroten van de  autonomie

• Housing first, PVF, …

Email van Margo en Kurt

‘Heeft er nog iemand een oude 
fiets staan?

Heeft er iemand soms een 
mannenzwembroek?’



Paradigma van het hart

• Zorg en geborgenheid voor zeer 
kwetsbare mensen. 

• Veiligheid…

• Controle – normering – enz… 

• Verbondenheid….

‘Deze cliënt woont al 15 jaar in de 
kliniek en moet nu plots alleen 

slapen zonder nabijheid van een 
verpleegkundige… Wat als er iets 

gebeurt.’



Conclusie 

• Er is niet één paradigma werkzaam voor alle cliënten binnen 
zorgdorpen.

• Regelkaders zijn een sediment van paradigma’s in actie.

• Regels kan je vrij vlug veranderen (bijv. regelluwte) - paradigma’s zijn 
ingekrast, immanent en weinig dynamisch

Dus niet het regelkader is het probleem maar de botsing van 
verschillende paradigma’s.



Tien jaar Zorgdorpen…

Binnen Zorgdorpen hebben we de ontmoeting gehad tussen de 
verschillende paradigma’s en zijn we er toch in geslaagd de 

paradigma’s te overstijgen en een nieuw paradigma te creëren . Dit is 
op zich een meerwaarde.



Kristoff Apers 



ERENINSPIRMOTIVINVIT



Inspiratie?! 
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PRISM Model

i-PARIHS framework

The CAIMeR Theory

ACE Star Model of Knowledge Transformation

Doelgerichte zorg!
Maar hoe dan? 



https://www.elzgent.be/doelgerichtezorg



Goal

GOAL!



Bedankt voor jullie komst
naar de inspiratieavond! 



Karoline Cool
Traject bij Familiezorg rond DGZ, met 
Zorg Esperanto 

Nancy Fobe
Positieve gezondheid

Stephan Hermsen
Onze internationale gast nam ons mee in zijn 
verhaal rond persoonsgerichte zorg.

Wauter Dedobbeleer
Praktijkwerker pur sang! 

Geert Stroobant
QOL en persoonsgerichte zorg


