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Nieuwe medewerkers voor verzorging en 
welzijn
Aandacht voor kwaliteit van leven van cliënten 
én zorgmedewerkers in tijden van COVID-19
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COVID-19 legt een grote druk op de verzorging en welzijn van patiënten en cliënten terwijl een deel van 
dienstverlenend Nederland ongewild thuis zit

COVID-19 leidt tot beperkingen in de verzorging 
en welzijn, ook voor niet-besmette cliënten

• Veel organisaties werken al met aangepaste roosters 
waar alleen het hoogstnoodzakelijke nog geboden 
wordt

• Tot ten minste 1 juni is er een verbod van bezoek en 
sterke beperking voor vrijwilligers in zorginstellingen 

• Het virus leidt tot verzwaring van het dagelijkse werk 
voor zorgmedewerkers: qua werkinhoud, fysiek én 
emotioneel

• Een deel van de medewerkers zal zelf ook ziek worden 
of overbelast raken en daarmee wordt de bezetting 
alsnog krapper dan voorheen, wat de druk verder 
vergroot

Tegelijk zitten er mensen gedwongen thuis die 
graag wat voor een ander betekenen

• Bijvoorbeeld mensen die gewoonlijk in de horeca en 
detailhandel werkten

• Dat zijn mensen die al een dienstverlenende aard 
hebben

• Mogelijk heeft een deel daarvan interesse in werken in 
de zorg

• Lichtpuntje: Gelukkig springen oud-medewerkers al 
massaal bij, de verwachting is echter dat dat niet 
genoeg zal zijn
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Voorstel: medewerkers uit bijvoorbeeld de horeca en detailhandel versneld opleiden zodat ze kunnen ondersteunen in 
dagelijkse verzorging en welzijnsactiviteiten

• Deze medewerkers hebben al een 
dienstverlenende aard

• Mogelijk heeft een deel van hen al ooit 
overwogen de overstap te maken en zijn 
zij ook voor de toekomst voor de zorg te 
behouden

• Met een efficiënte, transparante 
procedure die medewerkers selecteren 
die in deze situatie snel inzetbaar zijn en 
op termijn behouden kunnen worden

• Een verkorte opleiding (via de 'nationale 
zorgklas'; e-learnings en training-on-the-
job) zorgt dat zij snel bevoegd en 
bekwaam zijn voor de belangrijkste 
werkzaamheden.

• Denk aan helpen bij:
- ADL
- Maaltijdmomenten
- Welzijnsactiviteiten

Met als doel: 
- Extra kwaliteit van leven voor patiënten 

en cliënten
- Ontlasting van het bestaande personeel
- Deel van de nieuwe medewerkers 

behouden voor de zorg in de toekomst, 
en dan mogelijkheid bieden tot opleiding 
voor verzorgende niveau 3, IG, of zelfs 
verpleegkundige bij hoger opgeleide 
mensen.  
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In drie stappen naar meer nieuwe medewerkers voor verzorging en welzijn

1 3Plan maken Voorbereiden Doen

Plan
2 x 2,5 uur sessie
100% digitaal
5-8 deelnemers

1-2 sessies per onderwerp 
100% digitaal
Deelnemers: per sessie de experts

Doorlooptijd: 2 dagen Doorlooptijd: 1-2 weken

Wat is het probleem?
Waar zijn te weinig medewerkers 
niveau 1 en 2?

Wat wordt het doel?
Aantal FTE, type werkzaamheden, 
met welke partners?

Wie gaat wat, wanneer, hoe 
doen om nieuwe medewerkers 
zonder zorgervaring te werven?

Wat gaat het kosten & hoe te 
financieren?

Afhankelijk van aard, scope en aanpak project

2

Doorlooptijd: na 4 weken werken de 1e medewerkers

Wervingscampagne maken
Via sociale en lokale media

Versneld online selectieproces inrichten
Selectiecriteria benoemen, screening op wie dit 
werk aankunnen. Samen met selectiebureau

Verkorte aanstelprocedure inrichten
Contract, startdatum, benodigdheden als kleding, 
pasjes, toegangscodes

Verkorte opleiding opzetten
Kort, intensief opleidingstraject, vooral online
Samen met ROC. Aftekenen bevoegd & bekwaam

Inwerkprogramma vormgeven
Checklist voor training-on-the-job
Bepalen wie training-on-the-job doen

Uitvoeren: eigen medewerkers en evt. partners
Evalueren & verbeteren met BeBright
80% digitaal (inwerken = live)

BeBright biedt:
• Projectleider: zorgt voor tempo en overzicht
• Ondersteuner: bereid voor, werkt uit, doet mee

Inzet zorgorganisatie:
• Manager, teamleider
• Medewerkers HR, planning, kwaliteit, opleiden en control

Co-creatie in een kernteam met
BeBright, zorgorganisatie en externe partners

Selecteren

Aanstellen

Opleiden

Inwerken

Werven

Nieuwe medewerkers veilig en snel laten starten
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Toelichting bij de de 5 onderdelen van stap 2 en 3

• Werven
- Doelgerichte, lokale, campagne via 

social media en plaatselijke media

• Selecteren van de medewerkers
- Hoge motivatie en weerbaarheid
- Eerlijk over wat medewerkers kunnen 

verwachten
- Goede screening op nader te bepalen 

criteria die slagingskans verhogen

• Aanstellen
- Duidelijk proces voor type contract, 

aanstelling, start opleiding, start werk
- Idealiter: Matching met team waar 

medewerker in komt te werken

• Opleiden
- Kort, intensief opleidingstraject, zo veel 

mogelijk online, met zo min mogelijke 
belasting van de organisatie, speciale 
aandacht COVID-19 (i.s.m. ROC?) 

- Goede toetsing op bevoegd & 
bekwaamheid

- Zo ingericht, dat deze 
opleidingsmodules gebruikt kunnen 
worden voor opleiding tot verzorging

2

3

1 4

5
• Inwerken

- Idealiter: zorgvuldig kiezen welk team 
welke medewerker inwerkt. 

- Planning / team roostert medewerker 
in (indien mogelijk bovenformatief)

- Teams faciliteren bij inwerken: met 
(online) inwerkprogramma voor 
algemene organisatie zaken en 
checklist voor training-on-the-job

Hopelijk spreekt dit werk een deel van de 
nieuwe medewerkers zo aan, dat zij behouden 
blijven voor de zorg!
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Deze aanpak leidt tot meer aandacht voor kwaliteit van leven van cliënten én zorgmedewerkers in tijden van COVID-19

Na het opstellen van het plan en treffen van de voorbereidingen, zit het echte werk in het 
succesvol uitvoeren. Samen zetten we de schouders eronder. BeBright biedt een projectleider 
voor tempo en overzicht; een ondersteunend projectmedewerker bereidt zaken voor, werkt uit 
en doet mee. De organisatie vult dit kernteam aan met een teamleider, medewerkers HR, 
planning, kwaliteit, opleiden en control.

Wij bieden:
• Ervaren projectmanagement
• Hands-on implementatie-begeleiding
• Succesvolle communicatiestrategie
• Effectieve samenwerking binnen én buiten de organisatie 
• Digitale, creatieve technieken 

De uitkomst en resultaten zijn:
• Zorg en kwaliteit van leven voor bewoners
• Ontlasting van huidige medewerkers
• Kans op nieuwe toekomstige medewerkers
• Ervaring opdoen met kort cyclisch werken & co-creatie
• Mogelijke spin-off naar toekomstige inrichting van werving, selectie en onboarding
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Aanpassen aan en vooroplopen in complexe en veranderende omstandigheden is de 
sleutel tot succes. Dat vraagt, naast visie en moedig leiderschap, vooral om daadkracht 
van vitale mensen, organisaties en ecosystemen. BeBright is een strategie- en 
innovatiebureau dat organisaties daarbij adviseert, begeleidt en helpt realiseren. Wij 
werken voor organisaties in de sectoren Gezondheidszorg, Farma & Life 
Sciences, Overheid, Voeding & preventie en wij helpen Regionale 
samenwerkingen opzetten. Wij geloven in de kracht van duurzame vernieuwing en 
menselijke verbindingen
In onze sprankelende aanpak zijn maatschappelijke waarde, klantwaarde en financiële 
waarde in balans. Met een energiek team van ervaren strategen, gedreven, 
nieuwsgierige adviseurs en onderzoekers en hands-on programmamanagers, 
versterken wij de innovatiekracht en het aanpassingsvermogen van organisaties en 
realiseren wij succesvolle transformaties
Het baanbrekende gedachtegoed, ontwikkeld in onze onderzoek- en 
innovatieprogramma’s, is een belangrijke motor achter ons werk en vormt een solide 
basis voor het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van publieke en private 
organisaties

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Charlotte Rekko, charlotte.rekko@bebright.eu
Ellis Boerkamp, ellis.boerkamp@bebright.eu

Over ons BeBright

https://bebright.eu/gezondheidszorg/
https://bebright.eu/farma-en-life-sciences/
https://bebright.eu/overheid/
https://bebright.eu/voeding-en-preventie/
https://bebright.eu/regionale-samenwerkingen/
https://bebright.eu/onderzoek-en-innovatieprogrammas/
http://bebright.eu
http://bebright.eu

