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Het DNA van Emmaüs: 

Houvast

Nabij

Vooruit



Emmaüs – netwerk in zorg & welzijn

Emmaüs staat voor mensen gezond houden, genezen, 
hun herstel bevorderen en welzijn verhogen en is 
actief in: 

• Algemene ziekenhuizen

• Geestelijke gezondheidszorg

• Kind, jeugd en gezin (jeugdhulp en 
kinderopvang)

• Ondersteuning van personen met een 
beperking

• Woonzorg (ouderenzorg)





Het helikoptertje van de esdoorn

• Houvast
• ‘je kan gerust zijn’
• kwaliteitsvolle zorg, verantwoord werkgeverschap, 

betrouwbare stakeholder/partner

• Nabij
• ‘je bent meer dan je ziekte of je beperking’
• warme zorg, talentontwikkeling, lokale 

samenwerking

• Vooruit
• ‘wij zijn mee’
• ‘wij gaan verder’
• slimme en innovatieve zorgbeslissingen, sociaal 

ondernemerschap, groei & ontwikkeling

DNA van Emmaüs voor patiënten, medewerkers en stakeholders



Goede zorg voor medewerkers leidt tot goede zorg

Kwaliteitsvolle, toegankelijke, betaalbare zorg voor u, uw bomma, uw 
vader, uw kroost, uw buurman, uw vriendin

Voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers
(Genoeg – Goed – Graag)



HR bij Emmaüs - de drie G’s: 
over het vinden en houden van

1, Genoeg medewerkers

2, Goede medewerkers

3, die hun job Graag doen



7467  medewerkers

Medewerkers
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Aantrekkelijke werkgever in krappe arbeidsmarkt

• Emmaüs als sterk merk: houvast, nabij, vooruit

• Voor zorg en niet-zorg functies (ICT, schoonmaak, boekhouding, wetenschappelijke profielen)

• Speerpunten
• medewerkers als ambassadeurs
• samenwerking onderwijs
• ‘de vijver vergroten’ - verbinding met (nieuwe) doelgroepen

GENOEG medewerkers



Zorg én 
niet-zorg 
jobs



Samenwerking onderwijs

Met en voor studenten en docenten

- stages
- gastcolleges
- bachelor- en masterproeven
- adviesraden en jury’s
- projecten
- …



Je hebt meer 
ambassadeurs 
dan je denkt

‘Ik ben fier dat ik 
in psychiatrie 
werk’



‘Terwijl ze met het roze 
varkentje in papier maché

bezig was, vertelde ze over 
haar drugsverleden.’

Vrijwilligers
Ervaringsdeskundigen



Reeds aan boord? Actief retentiebeleid

• kwaliteitsvolle en duurzame loopbanen

• ‘Het heeft geen zin de voordeur te versieren als de achterdeur blijft openstaan’

• Véél tips op VIVO www.waardevolwerk.be – dé website voor werkbaar werk in social profit

http://www.waardevolwerk.be/


Levenslang leren en ontwikkelen voor iedereen
GOEDE en GEMOTIVEERDE medewerkers



Talentontwikkeling

• Van competentiemanagement naar 
talentontwikkeling
• in dialoog met individu, team, organisatie
• voorbeeld: referentiedeskundigen ouderenzorg

• Rol voor leidinggevende én medewerker
• weet je wat je medewerkers energie geeft?
• formeel (functionerings- of 

ontwikkelingsgesprek) en informeel (aan tafel, 
aan de koffiemachine)

• co-verantwoordelijkheid
• pro-actief à duurzame loopbanen



“Ik werd bakker maar de 
zorgmicrobe bleef kriebelen. 
Na 2 jaar bijstuderen werd ik 
opvoeder in Monnikenheide-
Spectrum. Toen ik ontdekte dat 
ze op het domein een bakkerij 
hebben, werd ik opvoeder-
bakker. Nu zet ik mijn beide 
kwaliteiten in voor de 
begeleiding van de gasten, 
zowel in de woning als in de 
bakkerij.”
Kobe - opvoeder-bakker
Monnikenheide-Spectrum



Veronique
van keuken 
naar verpleging

AZ Voorkempen Malle



Werkbaar werk

• Jobs in zorg & welzijn zijn fysiek en mentaal belastend: zie ook risico-indicatoren 
werkbaarheidsmonitor SERV werkdruk en emotionele belasting + welzijnsbevraging IDEWE

• Visietekst werkbaar werk als gedeeld kader in dialoog met sociale partners

• Krachtlijnen
• dienstverlening en budgettair kader primeren (sky is niet the limit)
• met maatwerk en afspraken in dialoog kom je verder dan met eenheidsworst, 

precedenten en verworven rechten vb. vrije woensdagnamiddag
• opvolging via jaarlijkse ken- en stuurgetallen HR en via bevragingen

In dialoog met sociale partners



Voorkom burn-out – verhoog veerkracht

• Initiatieven op 3 niveaus: zelfzorg, team, beleid à met aandacht voor mind en body

• Niet culpabiliserend maar zoekend naar oplossingen
• “Geen gepingpong over ‘het is de schuld van de jachtige maatschappij, de drukke 

werkcontext met veeleisende werkgevers, ambetante collega’s of de medewerker die in 
zijn privéleven te veel wil en geen keuzes wil maken.”

• Delen van kennis, ervaring via Emmaüs Academie
• Symposium ‘verhoog veerkracht – voorkom burn-out
• Ook leden ondernemingsraad en CPBW welkom!
• Delen van goede praktijken vb. veerkrachtkoffer UPC Duffel

Zelfzorg – zorg voor elkaar – zorg als beleid



Begrens je grens met M&M’s

• Gebruik deze snoepjes om thema ‘grenzen’ 
bespreekbaar te maken tijdens teamvergadering, 
functioneringsgesprek…
• Wanneer ga je over een grens?
• Zeg je een collega wanneer je hem/haar over 

de grens ziet gaan?
• Wie geef je een complimentje omdat hij/zij 

grenzen aangeeft?
• Wie kan jou helpen je grenzen te bewaken?



Van ‘moetivatie’ naar ‘motivatie’

A Autonomie focus op vertrouwen eerder dan op controle

B VerBondenheid goeie sfeer met collega’s
fit met doel organisatie

C Competentie sterktes, waardering

Zelfdeterminatie-theorie (ABC) – Deci & Ryan 2000



Hilde Van Beeck, Hof van 
Arenberg l woonzorg 

“We krijgen de vrijheid 
om een omwegske te 

maken binnen de 
afspraken. Dat geeft 

werkplezier. Eens met een 
bewoner den hof in gaan 

omdat je denkt dat ze 
daar deugd van gaat 

hebben. Dat kan. 



Uitsmijter: Lessons learned na corona

• Investeer in een breed en divers netwerk
• zowel op beleidsniveau als lokaal
• zorg & welzijn is niet genoeg: relaties met industrie, overheid, onderwijs, koepels…

• Digitaal is het nieuwe normaal, of toch niet?
• vergaderen via Teams – Zoom
• telewerk / thuiswerk voor veel meer functies mogelijk à nood aan policy
• ook in hulpverlening: videoconsultaties, terugbetaling teleconsult
• maar ook: het doet zoveel deugd elkaar terug te zien

• Belang van beeldvorming – framing
• weerwerk tegen negatieve beeldvorming in de pers m.b.t. woonzorgcentra
• voorzieningen met solide ervaring in sociale media hebben streepje voor



Lessons learned na corona

• Solidariteit – veerkracht – creativiteit – flexibiliteit
• terug naar de essentie: veel vergaderingen, overleg, procedures.. vallen weg of worden 

anders georganiseerd
• soepele inzet personeel tussen afdelingen (en voorzieningen) i.f.v. talent of beschikbaarheid
• intern en extern aanbod psycho-sociale ondersteuning

• Belang van infrastructuur / architectuur
• kleinschalig wonen – leefgroepen
• open of gesloten huis
• mogelijkheid cohorte zorg

• Quid impact op aantrekkelijkheid van het beroep?
• meer instroom in studierichtingen gezondheidszorg
• meer loopbaanswitch vanuit andere sectoren? en omgekeerd?
• meer structurele investeringen in zorg & welzijn?



“Krapte op de 
arbeidsmarkt is een 

grotere uitdaging 
voor zorg & welzijn 

dan covid-19”



Hier gaan we voor
Gisteren – Vandaag  -Morgen



Vragen? Info?

ilse.janssens@emmaus.be

015 44 67 13
0498 90 46 23

www.twitter.com/ilseja1

www.linkedin.com/in/ilse-janssens-8603277

www.instagram.com/ilsejanssens (boekentips)

mailto:ilse.janssens@emmaus.be
http://www.twitter.com/ilseja1
http://www.linkedin.com/in/ilse-janssens-8603277
http://www.instagram.com/ilsejanssens

