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Abstract 

Doel In dit onderzoek worden de verschillende onthaalprocessen van thuiszorgorganisaties 

bestudeerd en weergegeven. Het doel van de studie is om de beslissingen weer te geven die 

tot een bepaalde FO/BO configuratie leiden en aan te tonen welke specifieke aspecten er van 

invloed zijn in de thuiszorg. De performantie van de verschillende configuraties wordt ook 

weergegeven. Er wordt ook nagegaan of er een verschil is tussen een thuisverpleegkundige 

dienst en een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie. De organisaties die geïncludeerd zijn, 

zijn Familiehulp, Wit Gele Kruis en Solidariteit voor het Gezin 

Onderzoeksmethode Er werd geopteerd voor een multiple case studie onderzoek. 

Datacollectiemethoden Er werd een documentanalyse uitgevoerd om achtergrondinformatie 

in te winnen over de organisaties en hun onthaalproces. Interviews werden afgenomen bij 

zowel cliënten als medewerkers, deze werden vooral gevoerd in functie van kwaliteit. Tot slot 

werden ook observaties uitgevoerd om de tijdsinvestering en workflow te bestuderen. 

Resultaten Er werden duidelijke verschillen teruggevonden in de FO/BO configuraties van de 

verschillende organisaties. Ook verschilt een thuisverpleegkundige dienst van een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie.  

Conclusie De verschillen die teruggevonden werden in een thuisverpleegkundige dienst en 

een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie hebben betrekking op de factoren die de FO/BO 

configuratie bepalen en op de performantie van de verschillende organisaties.  
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Inleiding 

In deze masterproef wordt de front-office en back-office configuratie in thuiszorgorganisaties 

onderzocht.  

 

Dit onderwerp werd bestudeerd omdat thuiszorgorganisaties een steeds grotere rol krijgen in 

de gezondheidszorg. Men merkt wat de voordelen kunnen zijn rond thuiszorg en er wordt 

meer geïnvesteerd in thuiszorg. De configuratie van het onthaal werd hier specifiek 

onderzocht omdat de onthaalprocedure een belangrijke invloed heeft bij het opstellen van de 

zorg en het verdere verloop van zorg. We willen via dit onderzoek te weten komen welke 

factoren een invloed uitoefenen op de configuratie van onthaaldiensten van 

thuiszorgorganisaties en welke impact deze configuratie heeft op de performantie. Verder is 

het ook onze bedoeling om een vergelijking te maken tussen organisaties die thuisverpleging 

aanbieden en organisaties die welzijnszorg of huishoudhulp aanbieden.   

 

Het onderzoek betreft een multiple case studie. Er werden dan ook verschillende organisaties 

onderzocht met telkens andere kenmerken. De organisaties die hebben meegewerkt zijn 

Familiehulp, Wit Gele Kruis West-Vlaanderen en Solidariteit voor het gezin. Via interviews 

met cliënten en medewerkers, observaties en een documentanalyse werden de bevindingen 

opgesteld.  

 

Het uiteindelijke doel van deze masterproef is om deze verschillende organisaties te evalueren 

met vooropgestelde performantie indicatoren. Via deze evaluaties trachten we enkele 

algemene suggesties te geven om het onthaalproces in thuiszorgorganisaties efficiënt en 

correct te laten verlopen.  

 

Uit literatuur bleek dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten 

thuiszorgorganisaties. Het leek ons dan ook interessant om na te gaan of er verschillen waren 

inzake het onthaalproces en de FO/BO configuratie. Bijgevolg opteerden we voor een duo-

masterproef aangezien we op deze manier het onderwerp volledig en met de nodige aandacht 

konden onderzoeken. Ook worden er op deze manier meer mogelijkheden gecreëerd om data 

te verzamelen en zo dus ook de betrouwbaarheid van de case studie te verhogen. Nu konden 

er drie organisaties onderzocht worden. Op deze manier konden we goed de mogelijke 

verschillen tussen een thuisverpleegkundige dienst en een welzijnszorg- of 
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huishoudhulporganisatie nagaan. Door samen te werken verkregen we verschillende inzichten 

en speculaties wat ook een diepere kijk gaf op het onderwerp.  

Betreffende de verantwoordelijkheid voor het uitschrijven van de masterproef namen we elk 

een aantal onderdelen voor onze rekening en werkten we een gedeelte samen uit. De 

gezamenlijke onderdelen waren abstract, woord vooraf, inleiding, literatuuroverzicht, 

dataverzameling, data-analyse, discussie en aanbevelingen voor verder onderzoek en tot slot 

de conclusie. Hierbij wil ik een kanttekening maken bij de dataverzameling, deze gebeurde 

samen, maar we legden ons elk toe op een ander thema. Zo richtte Oona zich vooral op 

thuisverpleging, terwijl Julie zich richtte op de welzijnszorgorganisaties. De reden dat we dit 

apart bestudeerden was om een goed inzicht te verkrijgen in beide processen waardoor we 

tijdens het beantwoorden van de onderzoeksvragen konden discussiëren over de verschillende 

aspecten. De vergelijking tussen de twee soorten organisaties werd dan ook samen opgesteld 

omdat beide inzichten nodig waren. Tot slot werkte Julie nog volgende onderdelen uit: 

doelstelling, vraagstelling en onderzoeksmethodologie. De onderdelen die Oona uitgewerkt 

heeft zijn: het opstellen van de interviewvragen en probleemstelling.  
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1 HOOFDSTUK 1: LITERATUUROVERZICHT 

In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de literatuur. Zowel front-office 

als back-office worden gedefinieerd en er worden kenmerken en voordelen opgesomd. 

Vervolgens volgt een omschrijving van de beslissingen die leiden tot een bepaalde front-

office/back-office configuratie. Daarna volgt een uiteenzetting van deze configuratie 

toegepast op thuiszorgorganisaties. Tot slot worden de performantie indicatoren van het 

operationeel management en van de gezondheidszorg toegelicht.  

 

Volgende afkortingen zullen vanaf nu worden gebruikt. FO staat voor front-office, BO staat 

voor back-office, FO/BO configuratie zal gebruikt worden voor front-office en back-office 

configuratie.  

 

1.1  Front-office  

1.1.1 Algemene definitie  

Broekhuis, de Blok, & Meijboom (2009) omschrijven FO activiteiten als volgt: 'activiteiten 

waarbij directe ontmoetingen tussen een cliënt en een vertegenwoordiger van de organisatie 

op hetzelfde moment plaatsvinden, maar dit niet noodzakelijk op dezelfde plaats en deze 

activiteiten geven de mogelijkheid tot interactie'. Deze omschrijving is duidelijk gebaseerd op 

de definitie van klantencontact die Zomerdijk & de Vries (2007) hanteren: 'een directe 

ontmoeting tussen een cliënt en een dienstverlener die plaatsvindt op hetzelfde tijdstip, maar 

niet noodzakelijk op dezelfde plaats en die mogelijkheid geeft tot interactie'. Zij geven ook 

aan dat FO gaat om het directe contact met cliënten en wat de cliënten kunnen zien en ervaren. 

Dit contact kan face-to-face plaatsvinden maar kan evenzeer via telefoon of via e-mail 

gebeuren (Broekhuis et al., 2009; Safizadeh, Field, & Ritzman, 2003). FO activiteiten 

impliceren dus wel dat er contact moet zijn met de cliënt, maar met de mogelijkheden van de 

technologie is het niet langer nodig dat we de cliënt moeten zien of dat dit contact in 

eenzelfde ruimte moet gebeuren (Zomerdijk & de Vries, 2007). Een nadeel van telefonisch 

contact en internetverkeer is echter wel dat de werknemer niet meer in staat is om de non-

verbale communicatie van de cliënt te observeren (Bricon-Souf, Anceaux, Bennani, Dufresne, 

& Watbled, 2005). Larsson & Bowen (1989) stellen dat FO activiteiten ook uitgeoefend 

kunnen worden door de cliënten.  
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1.1.2 Voordelen 

Broekhuis et al. (2009) sommen in hun studie een aantal voordelen op van het werken in FO. 

Een eerste belangrijk voordeel van het werken in FO is dat de noden en wensen van de cliënt 

onmiddellijk bepaald kunnen worden. Deze kunnen tevens sneller gesignaleerd worden 

waardoor ze sneller geleverd kunnen worden. Eveneens kan de kwaliteit ook vanaf het begin 

met de cliënt besproken worden. Soms is er een hoge mate van onzekerheid en ambiguïteit 

over de specifieke vraag van de cliënt, maar door het werken in FO kan hier beter mee 

worden omgegaan. De service kan ook direct aangepast worden indien nodig. Er kunnen 

bijkomende diensten verleend worden en er kunnen aanvullende ervaringen zoals 

(zelf)vertrouwen en geloof in de organisatie geleverd worden. Het is positief dat het werken in 

FO een gezicht geeft aan de organisatie.  

 
 

1.2 Back-office  

1.2.1 Algemene definitie 

BO activiteiten worden door Broekhuis et al. (2009) omschreven als: 'activiteiten die 

uitgevoerd worden zonder contact met de cliënten'. Het gaat meer over wat achter de 

schermen gebeurt, de cliënten zien dit niet en hebben er geen weet van (Zomerdijk & de Vries, 

2007). BO zorgt ervoor dat de FO soepel kan werken. Het is de bedoeling dat het werk van de 

mensen die met de cliënten in contact staan wordt vergemakkelijkt (Safizadeh et al., 2003) 

 

1.2.2 Voordelen 

Broekhuis et al. (2009) sommen in hun studie een aantal voordelen op van het werken in BO. 

Een eerste belangrijk voordeel is dat BO activiteiten de mogelijkheid bieden tot efficiëntie, 

specialisatie en centralisatie. Ook kan er door het werken in BO efficiënt gebruik gemaakt 

worden van de middelen. Verder leidt BO ook tot een gunstigere en gemakkelijkere 

coördinatie van de multi- en interdisciplinaire zorg. Tenslotte bestaat er ook de mogelijkheid 

om de kwaliteit te regelen en kunnen er peers geraadpleegd worden.  
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1.3 FO/BO configuratie  

Configuratie kan gedefinieerd worden als: 'een bepaalde manier om FO en BO werk te 

structureren (Gemmel, Meijboom, & van Steenis 2012). Volgens Zomerdijk & de Vries (2007) 

is configuratie een specifieke manier om FO en BO activiteiten te ordenen in een 

dienstverlenende organisatie. Het bepaalt dan ook de basisvorm of -structuur van een 

dienstverleningsorganisatie. 

 

Zomerdijk & de Vries (2007) bestudeerden op welke beslissingen de configuratie gebaseerd is. 

Zij ontdekten dat drie ontwerpbeslissingen betrokken zijn bij het structuren van de FO en BO:  

 Beslissing tot klantencontact 

 Beslissing tot (ont)koppeling 

 Beslissing tot groepering  

 

De drie ontwerpbeslissingen bepalen de specifieke FO/BO configuratie en de specifieke 

configuratie geeft op zijn beurt de aard van de te verwachten prestaties aan (Zomerdijk & de 

Vries, 2007). Broekhuis et al. (2009) vermelden eveneens dat de FO/BO configuratie invloed 

uitoefent op operationele prestaties. Performantie indicatoren die o.a. worden aangehaald zijn 

kwaliteit, efficiëntie, snelheid...  

 

In de volgende paragrafen wordt per beslissing de literatuur die hieromtrent te vinden is 

besproken.  

 

1.3.1 Beslissing tot klantencontact  

De eerste beslissing gaat over het contact met cliënten. Er wordt bepaald hoeveel 

klantencontact nodig is in een bepaald dienstverleningsproces en welke activiteiten in contact 

met cliënten gebeuren en welke niet (Gemmel et al., 2012). Zoals we voorheen al vermeld 

hebben behoren activiteiten met veel klantencontact tot de FO terwijl administratieve en 

ondersteunende functies met weinig klantencontact tot de BO behoren (Broekhuis et al., 2009; 

Zomerdijk & de Vries, 2007). Zo wordt een opsplitsing gemaakt tussen high-contact 

activiteiten en low-contact activiteiten (Zomerdijk & de Vries, 2007).  

 



13 
 

Larsson & Bowen (1989) stellen dat de keuze tot hoeveel klantencontact er in het proces mag 

zijn, gebaseerd moet zijn op de hoeveelheid onzekerheid dat men wil inbouwen in het proces. 

Door de klant te betrekken krijgt men onzekerheid in het proces, ofwel 'de klant geïnduceerde 

onzekerheid'. Klant geïnduceerde onzekerheid kan als volgt gedefinieerd worden: 'de 

onvolledige informatie van de organisatie over wat, waar, wanneer en hoe de klant zal 

meewerken aan het proces' (Larsson & Bowen, 1989). Ze baseerden zich op twee variabelen, 

namelijk (1) de diversiteit van de vraag en (2) het percentage bijdrage van de klant in het 

proces. Bij de diversiteit van de vraag is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat 

elke klant uniek is en bij deze dus ook zijn vraag naar zorg. Larsson & Bowen (1989) stellen 

hierbij dat hoe breder het scala van unieke vragen is, hoe moeilijker het voor de organisatie is 

om al deze specifieke informatie te bezitten. Bijgevolg ontstaat er veel onzekerheid. Naast 

deze eerste variabele wordt ook het percentage van bijdrage van de klant besproken. Deze 

stelling verwijst naar de bereidheid van de klant om deel te nemen aan het proces en de 

hoeveelheid acties die hij zal moeten nemen om het proces te vervolledigen (Larsson & 

Bowen, 1989). Hoe meer acties de klant moet ondernemen hoe hoger de onzekerheid zal zijn 

in het proces. Dit omdat men niet zeker weet wat de klant wel en niet zal doen. Hier kunnen 

we dus concluderen dat hoe hoger de diversiteit van vraag is en hoe hoger de bereidheid van 

de klant is om deel te nemen aan het proces, hoe meer onzekerheid er in het proces aanwezig 

zal zijn (Larsson & Bowen, 1989). Larsson & Bowen (1989) voegen hierbij een nieuwe 

dimensie in. Volgens hen wordt de activiteit in de FO ofwel uitgevoerd door medewerkers die 

in direct contact staan met de klant ofwel door de klant zelf. Op deze manier kan het concept 

klantencontact onderverdeeld worden in drie delen: (1) de FO, (2) de BO en (3) de activiteiten 

die de klant zelf uitvoert.  

 

Op basis van deze twee variabelen hebben Larsson and Bowen (1989) vier dimensies 

geformuleerd. Deze vier dimensies zijn telkens gebaseerd op de hoeveelheid 

klantenactiviteiten en de diversiteit van de vraag. Het zou positief zijn als de organisatie dit 

eerst op voorhand zou afwegen. Dit kan heel wat moeilijkheden voorkomen in het proces en 

ook onnodige kosten.  
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Figuur 1 Voorgestelde service design gebaseerd op input onzekerheid 

 

Zoals vermeld, splitsen Larsson & Bowen (1989) FO en BO op en voegen ze hier nog een 

dimensie aan toe, namelijk de activiteiten die de klant zelf uitvoert. In figuur 1 is de klant C, 

FO is F en BO is B. Zo wordt weergegeven dat wanneer de klant een grote bereidheid 

vertoont om deel te nemen aan het proces, C gemarkeerd is. Uit de figuur kan afgeleid worden 

dat de moeilijkste vragen bestaan uit een hoge diversiteit en een hoog percentage aan 

klantenactiviteiten. Deze activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door FO en de klant 

zelf. Er is dan een hoog niveau van onzekerheid in het proces (kwadrant 2). Wanneer op beide 

variabelen laag gescoord wordt, wordt er voornamelijk gewerkt in BO. Hierbij wordt de klant 

weinig betrokken (kwadrant 4).  

 

Naar onze mening zal vooral kwadrant 2 belangrijk zijn in de gezondheidszorg. Er heerst een 

trend om cliëntgericht te werken (Broekhuis et al., 2009). Ook wordt gesteld dat elke klant 

uniek is (Larsson & Bowen, 1989). Hieruit leiden we af dat zowel de diversiteit van de vraag 

als de mate van klantencontact hoog zal zijn.  
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Klantencontact wordt als uitgangspunt genomen omdat dit een belangrijke invloed heeft op 

het feit of men al dan niet flexibel moet werken. Het heeft ook invloed op de vaardigheden die 

de medewerker moet bezitten (Zomerdijk & de Vries, 2007). Ze geven aan dat het opdelen 

van FO en BO activiteiten niet uitsluitend meer gebeurt op basis van contact met klanten. 

Vandaag de dag wordt er al veel meer rekening gehouden met de vaardigheden van de 

werknemers, of de werknemers met stress om kunnen gaan, wat er gebeurt met de 

workflow...(Zomerdijk & de Vries, 2007).    

 

Samenvattend kunnen we stellen dat het belangrijk is om de hoeveelheid klantencontact goed 

af te wegen op voorhand. De beslissing over het klantencontact vormt de beslissing over 

hoeveel direct contact met de klant in het proces wordt ingebouwd. Dit besluit wordt gemaakt 

op basis van welke diensten er worden aangeboden, in de gezondheidszorg zal er namelijk 

meer samengewerkt moeten worden met klanten dan bijvoorbeeld in een fabriek. Larsson and 

Bowen (1989) stellen deze keuze te maken op basis van de bovenstaande variabelen. In hun 

figuur geven ze ook vier verschillende diensten weer en de mate van FO, BO en 

klantenactiviteiten.  

 

 

Figuur 2 Beslissing tot klantencontact (Gemmel, 2013) 

 

1.3.2 Beslissing tot (ont)koppeling  

De tweede beslissing gaat over het feit of de activiteiten gekoppeld of ontkoppeld worden. 

Het is de beslissing om de activiteiten in een proces te scheiden door ze te splitsen in 

verschillende jobs uitgevoerd door verschillende medewerkers (Zomerdijk & de Vries, 2007). 

Het al dan niet koppelen of ontkoppelen van activiteiten heeft elk zijn voor- en nadelen 

(Broekhuis et al., 2009).  
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Met het koppelen van FO en BO wordt bedoeld dat de werknemer zowel activiteiten die 

klantencontact vereisen als activiteiten die geen klantencontact vereisen op zich moet nemen. 

De werknemers krijgen taken toegewezen die zowel verbonden zijn met de FO als de BO 

(Zomerdijk & de Vries, 2007). Een gekoppelde job bestaat dus uit zowel FO als BO 

activiteiten (Broekhuis et al., 2009).  

Het koppelen van activiteiten biedt een aantal voordelen. Volgens Broekhuis et al. (2009) 

wordt de interactie met de cliënten vergemakkelijkt. Hieruit volgt dat er ook een 

responsievere en flexibele dienstverlening zal kunnen aangeboden worden (Broekhuis et al., 

2009; Zomerdijk & de Vries, 2007). De klanten zullen zo weinig mogelijk professionals 

ontmoeten als nodig, wat impliceert dat werknemers maximale kennis van de klant moeten 

bezitten (Gemmel et al., 2012). Werknemers moeten een brede waaier aan taken uitvoeren 

(Broekhuis et al., 2009; Zomerdijk & de Vries, 2007) wat minder inactiviteit oplevert 

(Broekhuis et al., 2009). Door het koppelen moeten ook minder overdrachten worden gegeven 

waardoor de kans op fouten aanzienlijk vermindert (Broekhuis et al., 2009). Een bijkomend 

voordeel dat Broekhuis et al., (2009) aangeven is dat de koppeling van activiteiten een 

kostenbesparing mogelijk maakt.  

 

Naast het koppelen van de activiteiten, is er ook het ontkoppelen. De activiteiten die 

klantencontact vereisen worden gescheiden van de activiteiten die geen klantencontact 

vereisen. Het proces wordt opgedeeld in verschillende componenten, namelijk de FO en BO 

(Metters & Vargas, 2000). Concreet wordt hiermee bedoeld: 'het organisatorisch scheiden van 

FO en BO activiteiten door de toewijzing ervan aan verschillende medewerkers' (Zomerdijk 

& de Vries, 2007). Een ontkoppelde job bestaat dus uitsluitend uit FO activiteiten of BO 

activiteiten (Broekhuis et al., 2009). Het ontkoppelen gebeurt ook geografisch, medewerkers 

uit de BO hebben geen contact met de klanten en klanten zien dus ook niets van de BO 

(Metters & Vargas, 2000). Deze ontkoppeling zorgt voor maximale efficiëntie van de twee 

activiteiten (Zomerdijk & de Vries, 2007).  

De ontkoppeling van de activiteiten heeft ook een aantal voordelen. Een eerste voordeel is dat 

er meer specifieke taken kunnen toegewezen worden aan experts (Zomerdijk & de Vries, 

2007). Een voordeel dat aangegeven wordt door Broekhuis et al. (2009) is de verhoging van 

de productiviteit van de werknemer. De werknemers kunnen zich specialiseren en beschikken 

over een hogere deskundigheid waardoor ze betere kwaliteit kunnen leveren aan de cliënten 

en een meer op maat gemaakte dienstverlening kunnen aanbieden. Dit kan efficiëntie 
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opleveren (Broekhuis et al., 2009). Ook het feit dat BO activiteiten afgesloten worden van 

onzekerheden, wordt gezien als een voordeel (Zomerdijk & de Vries, 2007).  

 

Zomerdijk & de Vries (2007) tonen verder nog aan dat het niet alleen gaat over het koppelen 

of ontkoppelen van de activiteiten in FO of BO, maar dat organisaties ook nog andere 

beslissingen kunnen nemen hieromtrent. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om de 

verschillende BO activiteiten op te splitsen over verschillende werknemers.  

 

De koppeling of ontkoppeling van de FO en BO wordt goed weergegeven in figuur 3.  

 

 

Figuur 3 Koppelen of ontkoppelen (Gemmel, 2013) 

 

 

Metters & Vargas (2000) ontwikkelden een typologie over ontkoppelingsstrategieën. De 

theorie wordt gebruikt als leidraad bij het al dan niet ontkoppelen van diensten. Deze 

typologie is gebaseerd op de mate van ontkoppelen en op het feit of de strategische focus van 

de organisatie gericht is op service of op kosten. Hiertoe ontwikkelden ze vier strategieën die 

weergegeven worden in figuur 4. De vier strategieën worden kort toegelicht.  
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Figuur 4 Ontkoppelingsstrategieën (Metters & Vargas, 2000) 

 

Een eerste strategie is de strategie van de kostenleider. Deze strategie is gericht op kosten en 

een hoge mate van ontkoppeling. Kosten worden hier gereduceerd omdat complexe jobs met 

veel verschillende taken opgedeeld worden in gemakkelijkere en gestandaardiseerde taken. 

Door het inzetten van professionals en door meer technologie in de sector te brengen kunnen 

er kosten bespaard worden. In deze strategie wordt het face-to-face contact met de klant 

afgebouwd. Deze structuur werkt dus kostenverlagend maar er duiken toch een paar 

operationele problemen op betreffende responsiviteit, flexibiliteit en kwaliteit. Zo is het 

mogelijk dat de snelheid van het proces wordt vertraagd doordat er een tragere responstijd is. 

Speciale vragen of complexe vragen vormen zeker een probleem, want kostenleiderschap 

functioneert het best wanneer er gestandaardiseerd gewerkt kan worden (Metters & Vargas, 

2007).  

De tweede strategie is de kiosk strategie. Deze strategie is gericht op kosten, maar in 

tegenstelling tot de kostenleider strategie bestaat ze uit een lage mate van ontkoppeling. De 

strategie focust zich op kleine organisaties waar er meer kans is op potentiële inactiviteit. 

Daarom is het wenselijk om een groot deel van het werk dat BO kan gebeuren, in de FO uit te 

voeren om deze inactieve tijd te reduceren. Organisaties die zich in dit kwadrant bevinden 

moeten zich richten op het standaardiseren van taken en een minder brede productielijn. De 
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werknemers van een kioskbedrijf moeten echter wel getraind worden in elke werkveld, zodat 

ze in staat zijn om verschillende taken uit te voeren. Het uiteindelijke doel van deze strategie 

is het besparen van kosten (Metters & Vargas,2000).  

Een derde strategie die Metters & Vargas (2000) ontwikkelden is de strategie van de gerichte 

professional. Deze strategie wenst een hoge ontkoppeling en is gericht op service. 

Medewerkers worden gezien als specialisten. De activiteiten worden ontkoppeld op basis van 

klantencontact. De BO wordt gecentraliseerd en ondersteunt de FO. Een secundaire rol van de 

BO is het controleren van kosten. Er wordt ook rekening gehouden met het aanbod. Dit moet 

voldoende breed zijn om tegemoet te komen aan de noden van de klanten. BO activiteiten 

worden vooral ontkoppeld zodat het mogelijk is om een taakfocus te ontwikkelen en om 

consistentie in kwaliteit te garanderen. Er zijn ook nadelen verbonden aan deze strategie. Er 

zal namelijk veel variabiliteit zijn in het verwerken van BO taken, zodat deze strategie kan 

leiden tot hogere kosten.  

Een vierde en laatste strategie is de persoonlijke service. Deze strategie is gericht op service 

en een lage mate van ontkoppeling. De activiteiten worden gekoppeld zodat er een goede 

service kan aangeboden worden aan een redelijke prijs. De hoofddoelen van deze strategie 

vormen flexibiliteit en responsiviteit. Ook wil men een relatie opbouwen met de klant en zijn 

noden en wensen zeer goed kennen. Dit kunnen ze doen door zowel FO als BO taken uit te 

voeren. De werknemers hebben een brede ervaring en kennis nodig, ze mogen immers zelf 

beslissingen nemen. In deze strategie wordt minder gebruik gemaakt van technologie omwille 

van het feit dat dit conflicterend is met de doelstellingen, namelijk de klant leren kennen en 

een persoonlijk dienstverlening aanbieden (Metters & Vargas, 2000).  

 

Samenvattend geeft figuur 4 dus weer dat organisaties activiteiten kunnen koppelen of 

ontkoppelen naargelang hun strategische focus. Koppeling of ontkoppeling van activiteiten is 

een beslissing die genomen moet worden door de organisatie. Het moet afhankelijk zijn van 

de unieke kenmerken van de organisatie. (Metters & Vargas, 2000; Gemmel et al., 2012). 

Deze kenmerken worden weergegeven in figuur 4 en werden hierboven bij de vier 

verschillende strategieën besproken.  

 

Broekhuis et al., (2009) vermelden dat zowel het koppelen als ontkoppelen van de activiteiten 

een impact heeft op de prestaties van de werknemer. De arbeidstevredenheid kan in beide 

gevallen positief worden beïnvloed. Dit geldt ook voor de kwaliteit. Naargelang men kiest 

voor koppelen of ontkoppelen, wordt er op een andere vlak van kwaliteit gewerkt. Zo kan 
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koppelen zorgen voor minder fouten en meer klantgerichtheid. Ontkoppelen leidt dan weer tot 

een stijging van de verplegingskwaliteit.  

 

Larsson & Bowen (1989) bieden een aantal richtlijnen aan om de mate van ontkoppeling te 

kiezen. Dit gebeurt op basis van standaardisatie. Hoe meer een dienst gestandaardiseerd is, 

hoe meer FO en BO ontkoppeld kunnen worden. Indien er veel variatie in vraag is, en er dus 

meer maatwerk nodig is, dan is er meer interactie nodig tussen FO en BO en is een 

gekoppelde aanpak beter.  

 

1.3.3 Beslissing tot groepering  

De derde en laatste ontwerpbeslissing die Zomerdijk & de Vries (2007) formuleren is de 

groeperingsbeslissing. De twee voorgaande ontwerpbeslissingen werden vernoemd in 

verschillende literatuur, maar de groeperingsbeslissing werd enkel besproken door Zomerdijk 

& de Vries (2007).  

 

Deze beslissing is er gekomen omdat men stelde dat, als FO taken en BO taken volledig van 

elkaar zouden gescheiden worden, er geen communicatie meer zou zijn tussen de 

verschillende kantoren. Deze veronderstelling werd zowel omschreven bij Chase and Tansik 

(1983) als bij Metters and Vargas (2000). Volgens Zomerdijk & de Vries (2007) hoeft het niet 

zo ver te komen. Dit kan voorkomen worden door personeel te groeperen. Zomerdijk & de 

Vries (2007) stellen dat wanneer men kiest om de verschillende taken te ontkoppelen men 

twee keuzes heeft. Enerzijds kan men ontkoppelen en de FO en BO activiteiten volledig 

gescheiden houden. Hier wordt bedoeld dat men een centrale BO afdeling heeft op een 

afgelegen plek. Naast deze mogelijkheid is er ook de mogelijkheid om te werken met kleine 

teams. De FO en BO activiteiten zijn dan wel ontkoppeld van elkaar, maar ze blijven in 

dezelfde ruimte samenwerken.  

 

Er werden een aantal terreinen voorgesteld waarop deze beslissing kan gebaseerd worden. Zo 

kan je zich o.a. baseren op vaardigheden, werkprocessen, output... Mintzberg (1979) stelt dat 

er twee soorten teams zijn. Enerzijds zijn er de markt gerichte teams (output, klant en plaats), 

anderzijds zijn er de functionele teams (kennis, vaardigheden en werk) (Zomerdijk & de Vries, 

2007). Functionele teams bestaan uit medewerkers die dezelfde functie hebben. Een nadeel 

van een functionele groepering is echter dat de communicatie tussen de verschillende groepen 
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belemmerd kan worden waardoor de workflow zal afnemen (Zomerdijk & de Vries, 2007). 

Marktgroepen bestaan uit werknemers die verschillende functies uitvoeren maar werken voor 

dezelfde output, dezelfde klant of hetzelfde gebied. Onderlinge afhankelijkheden en workflow 

zijn dan weer de belangrijkste redenen om te kiezen voor een marktgroepering. In deze 

groepering wordt de coördinatie verbeterd omdat de verschillende functies op elkaar 

afgestemd moeten worden, ze zijn dus onderling afhankelijk (Zomerdijk & de Vries, 2007). 

Het samenstellen van verschillende teams heeft een zekere invloed op de performantie. Dit 

leggen we uit met een voorbeeld: wanneer verschillende functionele teams samenwerken leidt 

dit tot kruisbestuiving, wat op zijn beurt weer leidt tot hogere specialisatie en uniformiteit van 

werken (Zomerdijk & de Vries, 2007). 

 
 

1.4 FO/BO configuratie in thuiszorgorganisaties  

Thuiszorgorganisaties zijn een goede omgeving om FO en BO ontwerpen te verkennen 

(Broekhuis et al. 2009). Dit omdat ze enerzijds contact met klanten hebben, wat vaak een FO 

activiteit is en omdat ze anderzijds de zorg en diensten van diverse aanbieders coördineren, 

wat dan weer BO gebeurt. De omschrijving en de levering van thuiszorg, welzijnsdiensten en 

huishoudelijke diensten vereist ofwel het fysiek aanwezig zijn of een vorm van interactie met 

de klant en vindt daarom plaats in de FO. Alle andere activiteiten kunnen uitgevoerd worden 

in de BO, zoals administratieve taken en het bespreken van de toestand en de behoeften van 

de klant met andere professionals om zo tot een akkoord te komen welke zorg en 

dienstenpakket de cliënt moet worden aangeboden (Broekhuis et al., 2009).  

 

Broekhuis et al. (2009) ontwikkelden een raamwerk van vier FO/BO configuraties voor de 

thuiszorg. Ze geven aan dat het belangrijk is om vooraf goed te overwegen welke configuratie 

men zal kiezen, want de indeling zal echter bepalend zijn voor de latere doelstellingen van de 

organisatie.  

 

Algemeen stellen ze dat de strategische doelstellingen een belangrijke factor vormen die moet 

worden overwogen bij het kiezen van een bepaalde configuratie. De configuratie moet er 

uiteindelijk voor zorgen dat de doelstellingen gemakkelijk bereikt worden (Zomerdijk & de 

Vries, 2007). De strategische doelstellingen vormen niet de enige factor die van invloed is op 

de configuratie van een gezondheidszorginstelling. Ook de complexiteit van de vraag is een 

belangrijke beïnvloedende factor. Hiermee wordt bedoeld dat de vraag van de patiënt uit 
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verschillende en soms onsamenhangende problemen bestaat, waardoor de vraag niet duidelijk 

is of dubbelzinnig en die dus voor meerdere interpretaties vatbaar is. Verder kan ook de 

diversiteit van de vraag een beïnvloedende factor zijn. De organisaties kunnen diensten 

leveren aan populaties met meer of minder diversiteit in vraag. Naast de drie bovenstaande 

factoren houden ze in hun ontwikkeld raamwerk eveneens rekening met de cliënten hun 

wensen en met de efficiëntie die de organisatie wil bereiken. Deze vier configuraties worden 

weergeven in tabel 1.  
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Tabel 1 Vier design opties van FO en BO configuraties (Broekhuis et al., 2009) 

Vraag Lage complexiteit van zorg en diensten Hoge complexiteit van zorg en diensten 

Hoge 

diversiteit 

Configuratie I 

 Werknemer A bepaalt samen met klant 

behoeften en wensen en het 

dienstverleningspakket 

 Specificatie activiteiten worden 

overwegend uitgevoerd in FO 

 Gekoppeld proces: Werknemer A voert 

de meeste taken uit 

 Werknemer A: hoge mate van autonomie 

 Werknemer A is hoogst sociaal en 

professioneel opgeleid  

 

 

Strategische doelen 

 Hoge mate van persoonlijke 

dienstverlening 

 Minimale overdracht  

 

Configuratie II 

 Werknemer A bepaalt samen met klant 

een lijst van behoeften en wensen en  

raadpleegt werknemer(s) B 

 Specificatie activiteiten worden 

uitgevoerd in zowel FO als BO 

 Ontkoppeld proces: meerdere 

werknemers betrokken 

 Werknemer A en B: beiden matige graad 

van autonomie 

 Werknemer A is sociaal opgeleid en 

werknemer B is professioneel opgeleid  

 

Strategische doelen 

 Hoge mate van persoonlijke 

dienstverlening 

 Optimaal gebruik van gespecialiseerde 

BO werknemers  

Lage 

diversiteit  

Configuratie III 

 Werknemer A bepaalt samen met klant 

behoeften en wensen en het 

dienstverleningspakket 

 Specificatie activiteiten worden 

overwegend uitgevoerd in FO 

 Gekoppeld proces: Werknemer A voert 

de meeste taken uit 

 Instrumenten voor standaardisatie van 

het specificatieproces zijn ontwikkeld in 

BO en gebruikt in FO 

 Werknemer A: matige graad van 

autonomie 

 Werknemer A maakt gebruik van een 

gestandaardiseerde lijst met keuzeopties 

 

 

Strategische doelen 

 Snelle levering 

 Geen inactiviteit 

 Minimale overdracht 

 Zorg op maat door aanpassing van 

gestandaardiseerde diensten aan de 

specifieke noden 

Configuratie IV 

 Werknemer A maakt inventaris op van de 

specifieke behoeften en wensen van de 

klant; Werknemer B bepaalt het 

dienstverleningspakket (BO activiteit) 

 Specificatie activiteiten worden 

overwegend uitgevoerd in BO 

 Ontkoppeld proces: meerdere 

werknemers betrokken 

 Instrumenten voor standaardisatie van 

het specificatieproces zijn ontwikkeld in 

BO en gebruikt in zowel FO als BO 

 Werknemer  A: lage graad van 

autonomie 

 Werknemer A en B maken gebruik van 

gestandaardiseerde lijst met keuzeopties 

 

Strategische doelen 

 Lage kosten door standaardisatie en 

optimaal gebruik van BO werknemers 

 Zorg op maat door aanpassing van 

gestandaardiseerde diensten aan de 

specifieke noden 
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Om het kader volledig te begrijpen geven we een kleine toelichting volgens Broekhuis et al. 

(2009). Werknemer A stelt een werknemer voor die tewerkgesteld is in de FO, werknemer B 

in de BO. Het is duidelijk dat er in hun raamwerk een grote nadruk wordt gelegd op 

complexiteit en diversiteit. Ook de strategische doelen worden in hun raamwerk verwerkt.  

Uit tabel 1 kan afgeleid worden dat er in elke configuratie tijd gemaakt wordt om de cliënt 

vroegtijdig te betrekken. Er wordt namelijk verwezen dat men samen met de klant verkent 

welke specifieke behoeften en wensen men heeft. Aan de hand van deze verkenning wordt 

een dienstverleningspakket opgesteld. We kunnen besluiten dat de start van de 

dienstverlening grotendeels bepaald wordt door FO activiteiten. In de literatuur wordt er dan 

vooral nadruk gelegd op de ‘first time right’ diagnose, hiermee wordt bedoeld dat het 

noodzakelijk is om bij het begin van de samenwerking de dienstverlening goed af te stemmen 

op de klant. Dit zorgt voor tevredenheid bij de klant en kosteneffectiviteit (Broekhuis et al., 

2009). Transparantie is hierbij ook belangrijk. Dit wil zeggen dat het duidelijk moet zijn wat 

de organisatie aanbiedt en welke cliënten bij de organisatie terecht kunnen (Broekhuis et al., 

2009). Broekhuis et al. (2009) geven ook aan dat er gefocust moet worden op de 

specificatiefase.  Deze fase zorgt ervoor dat er wederzijds begrip ontstaat over wat moet, kan 

en zal worden geleverd. Deze fase is belangrijk omdat ze mogelijkheden biedt om taken om te 

wisselen tussen FO en BO en ze biedt ook mogelijkheden bij het koppelen of ontkoppelen van 

activiteiten. Wat nu volgt is een bespreking van de verschillende configuraties die Broekhuis 

et al. (2009) ontwikkelden.  

 

In configuratie I wordt er een grote nadruk gelegd op werknemer A. Deze heeft de taak om 

een brede waaier aan diverse zorgdiensten te bespreken met de patiënten of met de klanten. 

Deze werknemers hebben een actieve kennis van de diensten die worden aangeboden. Ze 

beschikken ook over sociale vaardigheden, deze zijn nodig om goed te kunnen communiceren 

naar cliënten toe. In deze configuratie wordt er samengewerkt met de cliënt, er wordt samen 

bepaald welke diensten er geleverd zullen worden. Met deze configuratie kan er 

dienstverlening op maat geleverd worden. De tijd dat men niet actief is wordt in deze 

configuratie geminimaliseerd. Dit wordt gedaan door de brede omvang van taken die 

gedelegeerd wordt aan werknemer A en er wordt een grote autonomie toevertrouwd aan de 

werknemer. Doordat men minder inactief is, geeft dit een verschil in de kosten. Er is ook een 

besparing in het aantal overdrachten. De medewerkers die BO werken kunnen bepaalde 

administratieve taken uitvoeren, maar de meeste taken zullen uitgevoerd worden door 
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medewerker A. Er wordt ook rekening gehouden met de wensen van de patiënten, er is een 

hoge mate van persoonlijk contact en het is efficiënt.  

In configuratie II staat het professionele karakter van de klantgerichte zorg en diensten hoog 

aangeschreven. Werknemer A maakt een inventaris op van de behoeften van klant en overlegt 

met werknemer B wat men kan aanbieden. BO medewerkers zijn hier specialisten in de 

specificatie van de klantgerichte en geïntegreerde zorg en diensten. In deze configuratie wordt 

het probleem ‘complexiteit’ goed opgevangen. De kosten zijn hier laag door het feit dat 

werknemer B mogelijke diensten kan aanbevelen, dit voorkomt het ‘shopping around’ en 

inactiviteit wordt verminderd omdat werknemer B voor meerdere werknemers A kan werken.  

Bij configuratie III wordt er gebruik gemaakt van instrumenten om het specificatieproces te 

vereenvoudig en te standaardiseren. Deze instrumenten worden gebruikt door medewerker A. 

Zoals voorheen is het ook de taak van werknemer A om de behoeften en noden van de 

individuele klant te bepalen. Het BO personeel krijgt bij deze configuratie de taak om 

protocollen en werkinstructies te ontwikkelen, of ze worden betrokken bij administratieve 

ondersteuningssystemen. De instrumenten worden dus ontwikkeld door de BO. De kosten 

worden hier verminderd door het standaardiseren van de diensten en dit voorkomt inactiviteit. 

Diensten moeten afgestemd worden op de cliënten en dit wordt mogelijk gemaakt door 

gestandaardiseerde diensten aan te passen aan de specifieke behoeften van de klant.  

In configuratie IV wordt de taak van medewerker A gelimiteerd tot het inventariseren van de 

behoeften van de klanten met behulp van een standaardformulier. De aangepaste diensten 

worden geleverd door medewerker B, die past de standaarddiensten aan. Kosten worden in 

deze configuratie verlaagd door inactiviteit voor werknemer A te voorkomen door gebruik te 

maken van de expertise van werknemer B, die dan op zijn buurt niet afgeleid wordt door 

contact met klanten.  

 

Het uiteindelijke voordeel van deze FO/BO configuraties is dat ze veelbelovend zijn in termen 

van prestatieverbetering (Broekhuis et al., 2009). De configuratie geeft namelijk de te 

verwachten prestaties aan (Zomerdijk & de Vries, 2007). De belangrijkste indicatoren die 

beïnvloed worden door de configuratie van de FO en BO zijn de kwaliteit en het gebruik van 

middelen (Gemmel et al., 2012).  
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1.5 Performantie indicatoren 

Performantie wordt door Berman (1998) als volgt gedefinieerd: 'Het effectief en efficiënt 

gebruik maken van middelen om resultaten te bereiken'.  

In oudere literatuur heerst vooral een dichotoom perspectief over de performantie 

doelstellingen. Er wordt verondersteld dat organisaties zich vooral richten op efficiëntie of 

cross-selling ofwel op lage kosten of een hoge service (Zomerdijk & de Vries, 2007). Maar 

volgens Zomerdijk & de Vries (2007) kunnen organisaties het zich in de huidige competitieve 

omgeving niet meer veroorloven om zich te concentreren op slechts één set van 

prestatiedoelstellingen. Ze worden als het ware gedwongen om zich gelijktijdig te focussen op 

meerdere criteria.  

 

1.5.1 Performantiemeting in het operationeel management 

Om de performantie te meten in het operationeel management zullen we gebruik maken van 

de servicekwaliteitscyclus (Gemmel & Verleye, 2012). In kader van dit onderzoek zullen we 

ons focussen op de eerste vier stappen. Afhankelijk van de strategische focus zal de ene 

organisatie meer aandacht investeren in de kosten, terwijl het voor de non-profit organisatie 

belangrijk is om uit te blinken in de kwaliteit (Slack & Lewis, 2008). 

 

1.5.1.1 Stap 1: genereren van essentiële serviceaspecten  

Stap 1 betreft het identificeren van de essentiële serviceaspecten en het genereren van gepaste, 

betekenisvolle en relatief gemakkelijk te meten en te gebruiken ‘servicestandaarden’. Hierbij 

is een goed begrip van de klant zijn verwachtingen nodig. Deze verwachtingen worden 

vertaald in een set van prestatiedoelstellingen. Gemmel & Verleye (2012) verwijzen naar 

Slack, Chambers en Johnston (2004), zij definieerden een basisset van vijf 

prestatiedoelstellingen: (1) kwaliteit, (2) betrouwbaarheid, (3) snelheid, (4) flexibiliteit en (5) 

capaciteit/kost.  

 

Elk van deze prestatiedoelstellingen hebben een intern en extern effect en zijn in een bepaalde 

mate van elkaar afhankelijk (Gemmel & Verleye, 2012).  De vijf prestatiedoelstellingen 

moeten verfijnd worden in meerdere meetindicatoren, die aangepast moeten worden aan de 

specifieke situatie van de service. De meetindicatoren worden weergegeven in tabel 2.  
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Tabel 2 Meetindicatoren voor de vijf prestatiedoelstellingen (Gemmel & Verleye, 2012). 

Prestatiedoelstelling Meetindicator 

Kwaliteit Het aantal klachten 

De klantentevredenheid 

De tijd tussen twee incidenten  

Het aantal fouten per tijdseenheid 

Betrouwbaarheid Het aantal uitgestelde orders 

Het aantal verkeerde leveringen 

Omvang van de voorraad 

Snelheid De tijd tussen een klantenvraag en antwoord 

De wachttijd  

De totale doorstroomtijd  

Flexibiliteit De tijd nodig om een nieuw product of dienst in te voeren  

De scope van de geleverde diensten 

Capaciteit/kost De bezettingsgraad van de middelen  

Variatie in de bezettingsgraad 

De kost per uur werking  

 

De 5 prestatiedoelstellingen worden hieronder uitgebreid toegelicht.  

 

1.5.1.1.1 Kwaliteit  

Kwaliteit wordt door Gemmel & Verleye (2012) als volgt gedefinieerd: 'het voldoen aan de 

specificaties van de service en het voldoen aan de verwachtingen van de klant'. Het is dus 

duidelijk dat kwaliteit vooral gedefinieerd wordt vanuit standpunt van de klant. Volgens 

Karwan & Markland (2006) is het belangrijk in service dat de uitkomsten waarde hebben voor 

de klanten van die dienstverlening. Vandaar dat men een service als hoge kwaliteit kan zien 

als de uitkomsten van de service van waarde zijn voor de klant. Dit wordt bereikt door het 

doen van de juiste zaken.  

 

1.5.1.1.2 Betrouwbaarheid  

Betrouwbaarheid in het operationeel management verwijst meestal naar de ‘ready when 

promised’. De belofte dat er zorg zal gegeven op de plaats en het tijdstip dat overeengekomen 

werd (Gemmel & Verleye, 2012). Betrouwbaarheid kan dus duidelijk gelinkt worden met een 

andere performantie indicator, namelijk snelheid. Snelheid verwijst naar de tijd waarin het 

operationeel proces zal afgerond zijn, terwijl betrouwbaarheid eerder verwijst naar het feit of 

de organisatie zal kunnen tegemoet komen aan de beloofde tijd (Slack & Lewis, 2008).  
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1.5.1.1.3 Snelheid 

Snelheid verwijst naar de tijdsduur die nodig is om de service te verlenen. Het heeft een 

indicatie van de wachttijden (Gemmel & Verleye, 2012). Slack & Lewis (2008) zeggen dat 

het onvoldoende is om alleen te kijken naar de tijd die nodig is om het operationele proces uit 

te voeren. Het is beter om te kijken naar de tijd die het kost om de klant volledig tevreden te 

stellen, vanaf het begin dat de klant zich bewust is van de nood.  

 

1.5.1.1.4 Flexibiliteit  

Flexibiliteit kan gedefinieerd worden als de mate waarin de operationele service zich kan 

aanpassen aan veranderingen in de vraag of de situatie (Gemmel & Verleye, 2012; Slack & 

Lewis, 2008). Flexibiliteit kan in dit opzicht ook gezien worden als het aantal diensten of 

producten die men aanbiedt (Gemmel, 2013).  

Thuiszorgorganisaties hanteren een missie die vaak de totaalzorg en flexibiliteit van de zorg 

najaagt. Zo vinden ze het belangrijk dat ze de zorg van de patiënt volledig kunnen 

beantwoorden. Wanneer de zorg niet past in het zorgprogramma, zullen de meeste 

organisaties de patiënt doorverwijzen.  

 

1.5.1.1.5 Kost 

Kost kan gedefinieerd worden als de waarde van de investeringen die men doet om een 

service te verlenen (Gemmel & Verleye, 2012). Capaciteit omvat de aanwezigheid van de 

middelen, wat er gebeurt op de piekuren en hoe men hiermee omgaat (Gemmel, 2013).  

 

1.5.1.2 Stap 2: rangschikken van essentiële serviceaspecten  

In stap 2 wordt het relatief belang nagegaan van de verschillende serviceaspecten. Er wordt 

met andere woorden nagegaan hoeveel belang klanten hechten aan de verschillende 

servicestandaarden. Cruciaal hierbij is echter de selectie van de meetschaal om inzicht te 

krijgen in het belang van de verschillende servicestandaarden (Gemmel & Verleye, 2012).  
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1.5.1.3 Stap 3: performantie meten 

In de derde fase wordt de eigenlijke prestatie gemeten (Gemmel & Verleye, 2012). Dit kan 

gedaan worden via de verschillende meetindicatoren die werden opgesteld in tabel 2.  

 

1.5.1.4 Stap 4: analyse van de huidige situatie  

In stap 4 wordt nagegaan hoe de prestatie of de performantie zich verhoudt ten opzichte van 

het belang dat klanten hechten aan de verschillende serviceaspecten. Deze analyse kan 

gebeuren aan de hand van de ‘performantiebelangrijkheid'-matrix die weergegeven wordt in 

figuur 5 (Gemmel & Verleye, 2012). 

 

 

Figuur 5 De 'performantiebelangrijkheid'-matrix (Gemmel & Verleye, 2012) 

 

De matrix weegt de prestatie of performantie voor een bepaald serviceaspect af tegenover het 

belang van de klant. In de zone dringende actie bevinden zich serviceaspecten die zich onder 

de verwachtingen van de klant situeren. Hier is dringende actie nodig.  

 

1.5.2 Performantiemeting in de gezondheidzorg  

In België worden er vijf indicatoren aangeduid om de performantie van het Belgische 

gezondheidszorgsysteem te meten. Deze indicatoren zijn (1) kwaliteit, (2) toegankelijkheid, (3) 

efficiëntie, (4) duurzaamheid en (5) billijkheid. Deze vijf performantie doelstellingen werden 

vastgesteld op basis van het KCE jaarrapport 2012 (Vrijens, et al., 2012). Dit komt overeen 

met wat Berman (1998) stelt. Hij geeft aan dat er drie doelen belangrijk zijn voor publieke 

organisaties, namelijk efficiëntie, effectiviteit en billijkheid. Door Berman (1998) zijn 

omschrijving van deze doelen, kan besloten worden dat efficiëntie gelijkaardig is aan kosten, 

effectiviteit aan kwaliteit en billijkheid aan toegankelijkheid. Omdat gesteld wordt dat deze 
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drie doelen belangrijk zijn voor publieke instellingen en omdat ze gelijklopend zijn met de 

prestatiedoelstellingen in België, worden enkel deze drie verder toegelicht.  

 

1.5.2.1 Kosten  

De eerste performantie indicator die we zullen bespreken zijn de kosten in de 

gezondheidszorg. De kosten hebben betrekking op de efficiëntie van de organisatie. 

Efficiëntie wordt door Berman (1998) gedefinieerd als de verhouding van de resultaten of 

output tegenover de input. Het beschrijft de kosten per activiteit om de resultaten te bereiken. 

Vrijens et al. (2012) omschrijven efficiëntie als volgt: 'de mate waarin de juiste hoeveelheid 

middelen (d.w.z. geld, tijd en personeel, input genoemd) ingezet wordt voor het systeem 

(macroniveau) en ervoor gezorgd wordt dat deze middelen worden gebruikt om een zo groot 

mogelijke winst of een zo goed mogelijk resultaat te behalen (output genoemd)'. 

 

Vondeling (2004) geeft in drie stappen weer hoe de kosten van de gezondheidszorg gemeten 

kunnen worden. 

 

1. Definieer de categorieën  

Eerst en vooral moeten de categorieën gedefinieerd worden. Het is belangrijk om een bepaald 

standpunt in te nemen ten opzichte van de kosten, want kosten in de gezondheidszorg kunnen 

vanuit verschillende standpunten bekeken worden. Afhankelijk van het standpunt dat men 

inneemt zijn er vier relevante categorieën van waaruit geobserveerd kan worden. Namelijk 

vanuit het standpunt van (1) de patiënt en zijn familie, (2) de maatschappij of de kosten van 

de gezondheidszorg en (3) de kosten in een andere sector, hiermee wordt de 

opportuniteitskost t.o.v. andere sectoren bedoeld.  

De eerste categorie, namelijk de kosten gezien vanuit het standpunt van de patiënt heeft 

vooral betrekking op de kost van het wachten, de kosten van de medicatie. Naast de vaste 

kosten van de patiënt worden hier ook de informele kosten van de familie bij gerekend. De 

tweede categorie omvat de kosten die te maken hebben met de uitvoering van de 

gezondheidszorg, zoals het aankopen van apparatuur, gebouwen en andere zaken. Met de 

kosten in een andere sector worden de kosten buiten de gezondheidszorg bedoeld, namelijk 

het gebruik maken van andere openbare instellingen zoals onderwijs (Vondeling, 2004).  
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2. Meet de middelen die in elke categorie worden gebruikt  

In de tweede stap moeten de middelen bepaald worden die in elke categorie worden gebruikt. 

Ook moet geprobeerd worden om deze te meten (Vondeling, 2004). Zo kunnen we 

bijvoorbeeld de tijd meten die een professional nodig heeft om de intake uit te voeren bij een 

patiënt. In een andere situatie is het mogelijk om het aantal gebruikte kompressen te tellen bij 

een bepaalde verzorging. 

 

3. Waardeer de gebruikte middelen in monetaire termen 

In deze stap wordt geprobeerd om de middelen die in de voorgaande stap gedefinieerd werden, 

te coderen in monetaire termen (Vondeling, 2004). We zullen dit toepassen op de voorbeelden 

die we al hebben gegeven. Zo kunnen we het loon van de professional betrekken bij het eerste 

voorbeeld. In het tweede voorbeeld kunnen we de prijs van de kompressen gebruiken. Door 

de waarde van de middelen die gebruikt werden, te vermenigvuldigen met de hoeveelheid 

gebruikte middelen, is men in staat de kosten van de algemene verzorging in te schatten.  

 

1.5.2.2 Kwaliteit  

Kwaliteit wordt door Vrijens et al. (2012) als volgt gedefinieerd: ‘de mate waarin 

gezondheidszorg, zowel voor het individu als voor de bevolking, de kans vergroot op 

gewenste uitkomsten en waarbij de verleende zorg in overeenstemming is met de gangbare 

kennis en inzichten’. Dit is in lijn met één van de drie doelen die Berman (1998) omschrijft, 

namelijk effectiviteit. Effectiviteit wordt gedefinieerd als 'het niveau van de resultaten'. Deze 

resultaten worden ook aangeduid als prestaties. We kunnen dus stellen dat kwaliteit een vorm 

is van effectiviteit, aangezien het zich ook richt op het bereiken van de gewenste uitkomsten. 

 

Volgens Vrijens et al. (2012) zijn er vijf subdimensies van zorgkwaliteit: (1) doeltreffendheid, 

(2) aangepastheid, (3) veiligheid, (4) zorgcontinuïteit en (5) patiëntengerichtheid.  

 

 Doeltreffendheid  

Dit is de mate waarin de gewenste uitkomsten worden bekomen, op voorwaarde van 

een juist aanbod van evidence-based gezondheidszorgdiensten voor al wie er baat bij 

heeft, maar niet voor diegenen die er geen baat bij zouden hebben. Hierbij wordt o.a. 

gekeken naar het overlevingspercentage van bijvoorbeeld darmkanker, het aantal 

hospitalisatiepercentages voor astma, het zelfdodingspercentage in kader van de 
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geestelijke gezondheidszorg. Alle indicatoren zijn dus uitkomst (resultaat) indicatoren 

(Vrijens, et al., 2012).  

 

 Aangepastheid 

Dit is de mate waarin de verleende zorg een antwoord biedt op de medische noden, 

rekening houdend met de best beschikbare wetenschappelijke bewijskracht (Vrijens, et 

al., 2012).  

 Veiligheid 

Veiligheid wordt omschreven als 'de mate waarin het systeem de patiënt geen schade 

berokkent' (Vrijens, et al., 2012).  

 Continuïteit van de zorg 

Continuïteit van zorg is een concept dat verschillende dimensies omvat, zoals de 

continuïteit in informatie tussen de zorgverleners, de planning van contacten met de 

verschillende zorgverleners, het relationele aspect van de contacten tussen patiënt en 

huisarts of de coördinatie tussen de zorgverlenende instanties of organisaties (Vrijens, 

et al., 2012). 

 Patiëntengerichtheid  

Patiëntgerichtheid wordt gedefinieerd als 'zorgverlening die respect toont en 

ontvankelijk is voor de voorkeuren, noden en waarden van de individuele patiënt, en 

ervoor zorgt dat alle klinische beslissingen worden geleid door de waarden van de 

patiënt' (Vrijens, et al., 2012). De tevredenheid over de gezondheidsdiensten is een 

indicator waarmee de patiëntengerichtheid beoordeeld wordt.  

 

Volgens Gemmel & Verleye (2012) bestaat de kwaliteit van de dienstverlening enerzijds uit 

technische kwaliteit en anderzijds uit functionele proceskwaliteit. De technische kwaliteit 

betreft de kwaliteit van wat er geleverd wordt, m.a.w. het resultaat. Functionele 

proceskwaliteit beschrijft dan weer de wijze waarop het gebeurt, m.a.w. het proces. Klanten 

zullen zich vooral focussen op de functionele kwaliteit. Vandaar dat percepties van klanten 

cruciaal zijn bij het beoordelen van de functionele kwaliteit (Bowers, Swan, & Koehler, 1994; 

Gemmel & Verleye, 2012). Percepties en verwachtingen van klanten kunnen gemeten worden 

met behulp van het SERVQUAL-model (Bowers et al., 1994; Gemmel & Verleye, 2012). Aan 

de basis van dit model liggen de vijf dimensies van servicekwaliteit: (1) tastbare zaken, (2) 

betrouwbaarheid, (3) responsiviteit, (4) zekerheid en (5) empathie (Bowers et al., 1994; 
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Gemmel & Verleye, 2012). Bowers et al. (1994) stellen echter dat communicatie en 

zorgzaamheid twee bijkomende elementen zijn die bepalend zijn voor de kwaliteitsperceptie.  

 

Om de perceptuele kwaliteit van een zorgproces te meten kunnen we ons focussen op 

bovenstaande elementen. Een alternatieve manier om de perceptuele kwaliteit te meten  kan 

via de CQ- index (Consumer Quality Index).  De CQ-index is een gestandaardiseerde 

methode om de kwaliteit van een zorgproces te beoordelen vanuit het perspectief van de 

patiënt (Nivel, 2014). De CQ-index werd voor diverse diensten ontwikkeld. In dit onderzoek 

zijn we geïnteresseerd in de CQI vragenlijst voor de thuiszorg. Er welden bepaalde elementen 

uit de vragenlijst geselecteerd om de kwaliteit te meten van het onthaalproces in de thuiszorg. 

Deze elementen zijn de volgende:  

• Communicatie 

• Continuïteit 

• Samenwerking providers 

• Emotionele ondersteuning 

• Informatie 

• Betrokkenheid van familieleden 

 

1.5.2.3 Toegankelijkheid  

Toegankelijkheid wordt door Vrijens et al. (2012) gedefinieerd als 'de mate waarin patiënten 

gemakkelijk toegang hebben tot de gezondheidszorg in termen van fysieke toegang 

(geografische spreiding), kosten, tijd en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel'. Dit 

komt overeen met één van de drie doelen die Berman (1998) omschrijft, namelijk billijkheid. 

Karwan & Markland (2006) duiden billijkheid aan als 'de noodzaak om diensten aan alle 

burgers te voorzien of gelijke toegang te verzekeren aan degenen die specifieke diensten 

nodig hebben'. In België wordt toegankelijkheid gemeten via dertien indicatoren die 

gegroepeerd zijn in verschillende thema’s: beschikbaar personeel (praktiserende artsen en 

verpleegkundigen), financiële toegankelijkheid, dekkingsgraad van preventieve maatregelen, 

toegankelijkheid van zorg op lange termijn en tijdigheid van palliatieve zorg. 
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1.6 Link FO/BO configuratie en performantie indicatoren  

In dit deel wordt de impact van de verschillende configuraties op de performantie van een 

organisatie toegelicht. Aangezien thuiszorgorganisaties behoren tot de gezondheidszorg, 

beperken we ons hier tot het bespreken van de indicatoren van de gezondheidszorg, namelijk 

kwaliteit, kosten en toegankelijkheid.  

 

1.6.1 Klantencontact  

De mate van klantencontact heeft een invloed op de prestaties van een organisatie. Wanneer 

de mate van klantencontact hoog is en dus veel taken uitgevoerd worden in FO, is er veel 

onzekerheid in het proces (Larsson & Bowen, 1989). Er kan echter wel zorg op maat 

aangeboden worden wat zorgt voor tevredenheid en kosteneffectiviteit. Hierdoor zal de 

kwaliteit stijgen (Broekhuis et al., 2009). Ook het feit dat mensen het gevoel hebben dat er 

zorg op maat wordt geboden schept het vermoeden dat de toegankelijkheid hierdoor positief 

zal beïnvloed worden.  

Bij BO activiteiten is de mate van klantencontact laag. BO taken gebeuren dan ook 

afgeschermd van de klant. Daardoor sluipt er geen onzekerheid in het proces (Larsson & 

Bowen, 1989). Dit kan ervoor zorgen dat er efficiënt gewerkt wordt en er efficiënt gebruik 

gemaakt wordt van de middelen (Broekhuis et al., 2009; Zomerdijk & de Vries, 2007). De 

lagere kosten, kunnen op hun beurt weer leiden tot een betere toegankelijkheid omdat cliënten 

een minder grote drempel ervaren om beroep te doen op een thuiszorgorganisatie.  

 

1.6.2 Koppeling/ontkoppeling   

Ook de (ont)koppelingsbeslissing heeft een invloed op de performantie van een organisatie. 

Het ontkoppelen van de FO en BO activiteiten in verschillende functies zorgt ervoor dat 

werknemers zich kunnen specialiseren. Hierdoor kunnen ze een betere kwaliteit leveren aan 

de cliënten en wordt een meer op maat gemaakte dienstverlening aangeboden. De kwaliteit 

die geleverd wordt heeft vooral betrekking op de technische kwaliteit  (Broekhuis et al., 2009). 

Ontkoppelen kan ook leiden tot efficiëntie omdat de BO activiteiten afgeschermd worden van 

de onzekerheden in het proces (Larsson & Bowen, 1989; Zomerdijk & de Vries, 2007). 

Ontkoppeling biedt dus voordelen op het gebied van kosten (Broekhuis et al., 2009). Maar 

ontkoppeling zorgt er ook voor dat er veel overdracht van informatie moet gebeuren en hier 

kunnen fouten optreden (Larsson & Bowen, 1989).  
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De koppeling van de activiteiten vergemakkelijkt de interactie met de cliënten waardoor de 

organisatie als responsief en flexibel kan aangeduid worden (Broekhuis et al., 2009, 

Zomerdijk & de Vries, 2007). Ook vermindert een gekoppelde aanpak het risico op fouten bij 

overdracht van informatie (Broekhuis et al., 2009). Koppeling leidt dus tot een hogere 

kwaliteit door het beperken van fouten en omdat het gericht is op de cliënt. Verder leidt het 

vermijden van inactiviteit tot kostenbesparing (Broekhuis et al., 2009).  

Kortom zowel koppelen als ontkoppelen bieden voordelen op het gebied van kwaliteit en 

kosten (Broekhuis et al., 2009; Zomerdijk & de Vries, 2007).  

 

1.6.3 Groepering  

Marktteams bestaan uit medewerkers die verschillende functies uitvoeren maar voor dezelfde 

output, klant of voor hetzelfde gebied werken. Functionele teams bestaan uit werknemers die 

dezelfde functie uitoefenen (Zomerdijk & de Vries, 2007). Volgens Zomerdijk & de Vries 

(2007) bieden zowel functionele als marktteams voordelen op het gebied van efficiëntie en 

kwaliteit. Ze stellen dat het type team afhankelijk is van de focus die ze kiezen. Het omvat het 

afwegen van de workflow en de coördinatie enerzijds en de continuïteit van de 

dienstverlening, kruisbestuiving, schaalvoordelen en uniformiteit anderzijds.  

 

1.7 Besluit  

Na het doornemen van de literatuur over de FO/BO configuratie kunnen we besluiten dat er 

meerdere factoren in acht moeten genomen worden. De meest gekende zijn (1) de 

hoeveelheid klantencontact, (2) de mate van specialisatie en standaardisatie, (3) het al dan niet 

koppelen van activiteiten, (4) het al dan niet groeperen van werknemers, (5) de doelstellingen 

van de organisatie, (6) de complexiteit van de vraag en tot slot (7) de diversiteit van de vraag.  
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2 HOOFDSTUK 2: PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING, 

VRAAGSTELLING 

2.1 Probleemstelling  

Het verbeteren van de thuiszorg als alternatief voor de klassieke opname vormt één van de 

belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw. Door de steeds ouder wordende populatie, 

grotere besparingen,... vormt de thuiszorg een zeer belangrijk thema voor nu en in de 

toekomst (Bricon-Souf et al., 2005). Een voorbeeld dat gegeven kan worden in dit kader is het 

belang van 'protocol 3'. Protocol 3 is namelijk zorgen voor alternatieve en ondersteunende 

zorg voor de kwetsbare ouderen (K.B. 14 juli 1994, art. 56). Dit protocol werd opgestart in 

kader van het verbeteren van de samenwerking tussen zorgactoren, maar ook om een opname 

uit te stellen in een woonzorgcentrum en ook voor alternatieve zorgvormen (Baeckelandt, 

2013).  

Het ouder worden van de populatie heeft een belangrijke weerslag op het percentage BBP dat 

men uitgeeft aan de zorgsector. Dit wordt weergegeven in figuur 6. Het is opvallend dat de 

uitgaven in Denemarken beduidend lager liggen. Dit omdat er in Denemarken een cultuur 

heerst om de zorgvrager zo lang mogelijk thuis te laten verblijven (Eeckloo, 2013; Figueras & 

Mckee, 2012).  

 

 

Figuur 6 Publieke uitgaven aan gezondheid in elke leeftijdsgroep, aandeel van het bruto binnenlands product (BBP) per capita 
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Een nieuwe trend die gezien wordt is dat de toekomstige zorg de cliënt centraal plaatst in 

plaats van de zorgverstrekker. Vandaar dat de behoeften en verwachtingen van patiënten nu 

het uitganspunt worden van een grondige heroriëntatie van de rollen, taken, operationele 

processen, organisatiestructuren en inter-organisatorische samenwerking bij het bevorderen 

van een cliëntgerichte benadering. De levering van zorg zal dus meer cliëntgericht worden 

zonder in te boeten voor efficiëntie. (Broekhuis et al., 2009).  

 

In Vlaanderen zijn heel wat thuiszorgorganisaties actief. Personen die hulp wensen kunnen 

toegang krijgen tot een organisatie via de onthaaldienst. Deze onthaaldiensten omvatten een 

specifieke configuratie van werkzaamheden in FO en BO om de zorg bij cliënten op te starten. 

De FO/BO configuraties van de onthaaldiensten in thuiszorgorganisaties omvatten een 

belangrijke eerste stap in het uitwerken van cliëntgerichte zorg en dienstverlening op het 

operationele niveau (Broekhuis et al., 2009).  

 

2.2 Doelstelling  

In deze masterproef wordt de onthaaldienst van een thuiszorgorganisatie dus gezien als een 

dienstverleningsorganisatie, die een bepaalde zorg moet leveren aan cliënten die hierom 

vragen. De wijze waarop zij de taken verdelen zal dan hun FO/BO configuratie zijn. Er wordt 

onderzocht welke factoren deze specifieke configuratie bepalen en welke impact deze 

configuratie heeft op de performantie van de thuiszorgorganisatie. In de literatuur wordt een 

onderscheid gemaakt tussen een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie en een 

thuisverpleegkundige dienst. Vandaar dat in deze studie ook onderzocht wordt hoe de 

configuratie van een thuisverpleegkundige dienst verschilt van de configuratie van een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie. Door onderzoek te voeren in drie verschillende 

thuiszorgorganisaties, namelijk Familiehulp, Wit-Gele Kruis (WGK) en Solidariteit voor het 

Gezin (SVHG) proberen we de verschillen aan te tonen. Het is de bedoeling om de verschillen 

in configuratie en performantie te gaan analyseren zodat we kunnen vaststellen hoe de zorg 

het meest efficiënt kan opgestart worden. We zijn o.a. geïnteresseerd in welke configuratie het 

minst kost, welke configuratie goed aansluit bij de doelen van de organisatie, welke 

configuratie zorgt voor een snelle opstart van de zorg, welke configuratie zorgt voor 

kwalitatieve dienstverlening en welke configuratie een betrouwbare zorg levert die naar wens 

is van de zorgvrager.  
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Volgende afkortingen zullen nu voor de organisaties gebruikt worden. Zo wordt Solidariteit 

voor het Gezin vanaf nu omschreven als SVHG en Wit-Gele Kruis wordt WGK. Familiehulp 

zal steeds voluit worden geschreven om geen verwarring met FO te veroorzaken.  

 

2.3 Vraagstelling  

De probleemstelling en doelstelling hebben tot de volgende hoofdonderzoeksvragen geleid:  

 Hoe wordt de configuratie van de FO en BO in de onthaaldienst van een 

thuiszorgorganisatie bepaald en welke factoren spelen hierin mee? 

 Hoe verschilt de FO/BO configuratie van een thuisverpleegkundige dienst en een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie? 

 

Voor de volledigheid hebben we nog enkele subonderzoeksvragen opgesteld:  

 Welke impact heeft de configuratie op de prestatie of performantie van de 

thuiszorgorganisatie?  

 Hoe verschilt de FO/BO configuratie in de verschillende thuiszorgorganisaties?  

 Hoe verschilt de performantie van de FO/BO configuratie in de verschillende 

thuiszorgorganisaties?  
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3 HOOFDSTUK 3: ONDERZOEKSMETHODOLOGIE  

3.1 Onderzoeksmethode  

De onderzoeksmethode die gekozen werd is een case studie. Een case studie onderzoek is een 

geschikte onderzoeksmethode omdat voldaan wordt aan drie voorwaarden die beschreven 

worden door Yin (2009). De eerste voorwaarde betreft het type onderzoeksvraag. Een case 

studie methode is het meest geschikt voor vragen van het 'hoe' en 'waarom'-type (Yin, 2009). 

Aangezien beide van onze hoofdonderzoeksvragen van het 'hoe'-type zijn, vormt een case 

studie onderzoek wel degelijk een geschikte methode. De tweede voorwaarde is de mate van 

controle die de onderzoeker heeft over het actuele gedrag. In een case studie onderzoek heeft 

de onderzoeker weinig tot geen controle over het gedrag (Yin, 2009). Dit onderzoek voldoet 

hieraan. De derde en laatste voorwaarde die Yin (2009) aanhaalt, is de mate van focus op 

hedendaagse versus historische gebeurtenissen. Een case studie methode is geschikt voor het 

bestuderen van hedendaagse gebeurtenissen. Bovendien moet het hedendaags fenomeen 

onderzocht worden in zijn 'real-life' context. Ons onderzoek voldoet aan deze voorwaarde 

aangezien ons onderzoek handelt over hoe de configuratie van de FO en BO van 

onthaaldiensten momenteel is, welke factoren hier een invloed op uitoefen en welke impact 

dit heeft op de performantie. Het onderzoek vindt eveneens plaats in een 'real-life' context, 

namelijk drie thuiszorgorganisaties. 

 

Dit case studie onderzoek is van exploratieve aard omdat nagegaan wordt welke configuraties 

er zijn in thuiszorgorganisaties en welke invloed dit heeft op hun performantie. Kortom, de 

relatie tussen twee variabelen, FO/BO configuratie en performantie, wordt onderzocht in de 

context van de thuiszorg. Om deze relatie te onderzoeken, wordt een vergelijking gemaakt 

tussen de verschillende cases en de literatuur. Enerzijds wordt hiermee de bestaande 

configuratie die heerst in een thuiszorgorganisatie geïdentificeerd en anderzijds worden de 

prestaties van de verschillende processen beoordeeld. Deze studie gaat ook na of er een 

verschil is in configuratie tussen een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie en een 

thuisverpleegkundige dienst. De verschillende cases worden met elkaar vergeleken op 

verschillende vlakken. Van hieruit is het de bedoeling om te besluiten welke FO/BO 

configuratie de beste resultaten heeft in de context van de thuiszorg en hoe de zorg dus op de 

meest efficiënte wijze kan opgestart worden.  
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Het case studie design dat gebruikt werd in dit onderzoek is een embedded multiple case 

design. Er zijn namelijk verschillende eenheden van analyse binnen elk van de drie 

verschillende cases die geselecteerd werden. De cases omvatten de onthaaldiensten van drie 

thuiszorgorganisaties. Deze organisaties zijn Familiehulp, WGK en SVHG. De eenheden van 

analyse zijn het onthaalproces en de betrokken medewerkers in het proces. In het geval van 

een multiple case studie onderzoek, moet gebruik gemaakt worden van replicatielogica (Yin, 

2009). Wij baseerden ons op theoretische replicatie. In Vlaanderen bestaan er een groot aantal 

thuiszorgorganisaties. Wij selecteerden dus Familiehulp, WGK en SVHG op basis van 

relevantie en verscheidenheid. We selecteerden deze cases omdat we verwachten dat ze 

verschillende uitkomsten zullen hebben (Yin, 2009). Dit omdat er in de literatuur een 

onderscheid gemaakt wordt tussen een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie en een 

thuisverpleegkundige dienst. Daarom selecteerden we de organisatie Familiehulp, die gezins- 

en bejaardenhulp en poetshulp aanbiedt en de organisatie WGK die thuisverpleging aanbiedt. 

Als laatste selecteerden we de organisatie SVHG die verschillende diensten aanbiedt, 

waaronder o.a. thuisverpleging en welzijnszorg, meer specifiek, gezins- en bejaardenzorg en 

poetshulp. De tegengestelde resultaten kunnen ons inzicht geven in het effect van de 

verschillende FO/BO configuraties op hun performantie. 

 

3.2 Datacollectie  

3.2.1 Literatuurstudie 

In eerste instantie werd een literatuurstudie uitgevoerd. Verschillende relevante 

wetenschappelijke literatuur werd gevonden en nagelezen. De literatuurstudie had als doel om 

inzicht te krijgen in de beschikbare wetenschappelijke kennis over de FO/BO configuratie van 

een proces. Eveneens was het de bedoeling om inzicht te verwerven in een aantal 

performantie indicatoren van processen in de zorgsector. Wetenschappelijke literatuur werd 

gevonden door het zoeken in de volgende databanken: 

 Cochrane 

 Google Scholar 

 PubMed 

 Web of Science  
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De literatuur werd gevonden door gebruik te maken van de volgende trefwoorden: 

 Front office back office configuration 

 Front office back office service 

 Front office back office (de)coupling 

 Front office back office grouping 

 Front office back office customer contact 

 Health care performance 

 Health care quality 

 Health care costs 

 Organizational design  

 Customer contact  

 Care network coordination 

 Operations strategy  

 

3.2.2 Empirisch onderzoek  

Het theoretische kader dat gevormd werd op basis van het literatuuronderzoek wordt gebruikt 

als basis voor het empirisch onderzoek. Het empirisch onderzoek werd uitgevoerd om meer 

duidelijkheid te brengen over de verschillende FO/BO configuraties in de thuiszorg en over de 

performantie. 

 

Er werd gebruik gemaakt van drie methoden van datacollectie. Er werden zowel documenten 

ingekeken als directe observaties en interviews uitgevoerd. Deze drie methoden behoren tot 

de zes mogelijke bronnen om evidentie te verzamelen in een case studie (Yin, 2009). 

 

In eerste instantie verzamelden we data aan de hand van protocollen. Dit zijn documenten ter 

plaatse die voor ons beschikbaar werden gesteld. Deze protocollen beschrijven het volledige 

proces vanaf de aanvraag tot en met het afsluiten van de zorg. Wij hebben ons gefocust op het 

moment van aanvraag tot en met de eerste zorgen. Deze documenten gaven ons inzicht in de 

FO/BO configuratie die de verschillende cases hanteerden. 

 

Een tweede manier om data te verzamelen, gebeurde aan de hand van directe observatie. De 

onthaaldiensten van thuiszorgorganisaties werden geobserveerd gedurende een bepaalde tijd. 
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Tijdens deze observaties werden veldnotities gemaakt. De dagdagelijkse werkzaamheden van 

het personeel werden geobserveerd om inzicht te krijgen in de configuratie. 

 

Een laatste manier om data te verzamelen, gebeurde aan de hand van interviews. In elke 

organisatie werden er interviews afgenomen bij personeelsleden van de organisaties. Deze 

interviews gebeurden face-to-face. Er werd gestreefd om personen met verschillende functies 

te interviewen. Het personeel werd geselecteerd aan de hand van purposive sampling. Bij deze 

methode worden personen geselecteerd die de meest relevante informatie kunnen geven. Op 

deze manier probeerden we inzicht te krijgen in de configuratie en de invloed hiervan op de 

performantie vanuit verschillende perspectieven. Deze interviews werden vooral gevoerd ter 

ondersteuning van de eerdere documentanalyse en hielpen ons bij het schetsen van de 

configuratie.  Er werden eveneens cliënten van de thuiszorgorganisatie geïnterviewd. Deze 

interviews gebeurden telefonisch. Initieel hadden we de intentie om de cliënten bij hen thuis 

te interviewen, maar de drempel hierbij bleek te hoog. De cliënten werden geselecteerd op 

basis van twee zaken, namelijk motivatie of bereidwilligheid tot deelname en het feit of ze 

een nieuwe aanvraag tot hulp deden. Het doel van deze interviews was het verkrijgen van 

inzicht in de kwaliteit en toegankelijkheid van de organisatie.  

Meer specifiek ging het om een gericht interview. Een persoon wordt dan in een korte periode 

geïnterviewd, bijvoorbeeld gedurende één uur (Yin, 2009). De topics en vragen werden 

opgesteld op basis van de literatuur. Afhankelijk van welke persoon werd geïnterviewd, 

werden de vragen aangepast. Er werden zowel open als gesloten vragen gesteld. Dit om meer 

diepgang te creëren en inzicht te krijgen in het onderwerp. De interviewvragen zijn te vinden 

in bijlage 1. De interviews werden opgenomen met behulp van opnameapparatuur, en werden 

later getranscribeerd en gecodeerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van het programma 

WEFTQDA. Hierbij moet echter vermeld worden dat de interviews met de personeelsleden 

handmatig verwerkt werden omdat deze interviews enkel de ondersteuning van de eerdere 

documentanalyse tot doel hadden.  

 

Na het verzamelen van de data werd de data geanalyseerd. Aan de hand van de verzamelde 

documenten, de uitgevoerde observaties en de interviews werd getracht een antwoord te 

formuleren op de gestelde onderzoeksvragen. In totaal werden 5 verkennende gesprekken 

gevoerd waarin reeds relevante informatie aan bod kwam. Deze gesprekken werden echter 

niet opgenomen en bijgevolg ook niet getranscribeerd. De relevante zaken die aan bod 

kwamen tijdens dit gesprek werden uiteraard wel genoteerd. Na deze verkennende gesprekken 
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volgden 8 interviews met personeelsleden. In totaal werden 15 cliënten geïnterviewd. In 

bijlage 2 wordt schematisch weergegeven welke personen geïnterviewd werden in welke 

organisatie en hoelang elk interview duurde.  

 

3.2.3 Kwaliteit  

Ook bij een case studie onderzoek moet de kwaliteit gegarandeerd zijn. Er zijn vier criteria 

om de kwaliteit van het onderzoek vast te stellen: (1) externe validiteit, (2) constructvaliditeit, 

(3) betrouwbaarheid en tot slot (4) interne validiteit (Yin, 2009). Gedurende het onderzoek 

werden een aantal methodes gebruikt om de kwaliteit te verhogen. 

 

3.2.3.1 Externe validiteit  

Tijdens het onderzoek werd gesteund op een theoretisch kader en er werd eveneens gebruikt 

gemaakt van theoretische replicatie waardoor tegemoet gekomen werd aan de externe 

validiteit. Bij externe validiteit tracht de onderzoeker de resultaten te generaliseren naar een 

bredere theorie (Yin, 2009). 

 

3.2.3.2 Constructvaliditeit 

Bij de datacollectie werden meerdere bronnen van bewijs gebruikt. Er werden namelijk 

documenten, observaties en interviews gehanteerd (Yin, 2009). In het onderzoek werd 

gebruik gemaakt van convergerende evidentie. Alle methodes zijn erop gericht om hetzelfde 

fenomeen te onderzoeken namelijk de FO/BO configuratie van onthaaldiensten van 

thuiszorgorganisaties en hun impact op de performantie. De bevindingen zullen dan 

ondersteund worden door meer dan één bron van bewijs (Yin, 2009). We kunnen dus stellen 

dat we gebruik maakten van datatriangulatie. Dit kan omschreven worden als het verzamelen 

van informatie uit meerdere bronnen en is erop gericht om hetzelfde feit of fenomeen 

bevestigd te zien (Yin, 2009). Verder werd ook een keten van evidentie gehandhaafd. Dit 

vormt een link tussen het case studie verslag en de initiële onderzoeksvragen. Het betekent dat 

een lezer van de case studie in staat is om de afleiding van gelijk welk bewijs te volgen van de 

initiële onderzoeksvragen naar de uiteindelijke conclusies en omgekeerd. Zowel het gebruik 

van meerdere bronnen van bewijs als het handhaven van een keten van evidentie hebben een 

positieve invloed op de constructvaliditeit. 
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3.2.3.3 Betrouwbaarheid  

De betrouwbaarheid van het case studie onderzoek werd verhoogd door het hanteren van een 

case studie protocol (Yin, 2009) (zie bijlage 3). Een case studie protocol is gewenst in alle 

situaties, maar is essentieel bij een multiple case studie onderzoek. Wat in dit onderzoek het 

geval is. Het protocol heeft als doel de onderzoeker te begeleiden bij het uitvoeren van de 

datacollectie. Observatorbias werd vermeden door het feit dat meer dan één enkele persoon 

observaties maakte. Hierdoor steeg de betrouwbaarheid van de waargenomen evidentie (Yin, 

2009). 

 

3.2.3.4 Interne validiteit  

Interne validiteit is vooral van toepassing op verklarend onderzoek en minder op verkennend 

en beschrijvend onderzoek (Yin, 2009). Aangezien onze studie een verkennend onderzoek 

betreft, is interne validiteit dus minder belangrijk. 
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4 HOOFDSTUK 4: RESULTATEN  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Er werden drie cases 

geselecteerd namelijk de onthaaldienst van Familiehulp, het Wit-Gele Kruis en van 

Solidariteit voor het Gezin. De resultaten die gevonden werden na de data-analyse worden 

uiteengezet in de rest van dit hoofdstuk.  

 

4.1 FO/BO configuraties van de thuiszorgorganisaties  

Hieronder volgt een omschrijving van het onthaalproces in elke thuiszorgorganisatie. De drie 

processen worden geïllustreerd met behulp van een stroomdiagram. In dit diagram tonen de 

verschillende kleuren aan of de activiteit door de cliënt, de FO of de BO gebeurt. De 

zorgaanvraag kan zowel gebeuren door de sociale dienst van het ziekenhuis wanneer de 

patiënt opgenomen is en naar huis mag, maar kan eveneens gebeuren vanuit de thuissituatie 

door mantelzorgers of door de cliënt zelf. Deze studie beperkt zich tot de aanvraag van zorg 

door de mantelzorger of cliënt. De stroomdiagrammen werden dan ook opgesteld vanuit het 

perspectief van de cliënt.  

 

4.1.1 Case 1: Familiehulp  

4.1.1.1 Activiteiten  

Familiehulp is een thuiszorgorganisatie die actief is over Vlaanderen en Brussel. Het is een 

autonome vzw binnen de christelijke werknemersorganisatie ACW. Iedereen die (tijdelijke) 

ondersteuning nodig heeft bij verzorgende of huishoudelijke taken kan een beroep doen op 

Familiehulp. De dienstverlening wordt afgestemd op de behoeften van de cliënt en er wordt 

op elke vraag een gepast antwoord gegeven (Familiehulp, 2014). Het onthaalproces verschilt 

naargelang de complexiteit van de zorgvraag. Dit is vooral afhankelijk van de toestand van de 

cliënt. Het proces werd grafisch uitgetekend in figuur 7. De activiteiten worden gedetailleerd 

besproken in bijlage 4 net zoals de beslissing tot klantencontact, de beslissing tot 

(ont)koppeling en de beslissing tot groepering.  

Een belangrijke opmerking is dat de vraag naar zorg ingedeeld wordt naar geografische 

verblijfplaats. De onthaaldiensten verwerken alleen de zorgvragen die voor hun zorgregio 

bestemd zijn. Zo is er de zorgregio Ieper, Brugge, Gent... Verder is elke 

permanentieverantwoordelijke en sectorverantwoordelijke verantwoordelijk voor één 
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bepaalde regio binnen de zorgregio. De permanentieverantwoordelijke wijst dan ook de 

zorgvraag door naar de sectorverantwoordelijke afhankelijk van de regio waartoe de cliënt 

behoort. De communicatie tussen de permanentieverantwoordelijke en de 

sectorverantwoordelijke gebeurt via ‘maatsoftware’, een computerprogramma dat voor 

Familiehulp ontwikkeld werd.  

Cliënt 
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Figuur 7 Grafische weergave operationele proces Familiehulp (gezinszorg) 
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4.1.2 Case 2: Wit-Gele Kruis  

4.1.2.1 Activiteiten  

Op de site van het WGK is terug te vinden voor wat de organisatie staat. Het WGK wil 

kwalitatieve en hoogstaande zorg verlenen aan hun patiënten. Hun eigenlijke missie bestaat 

eruit om de patiënten zo lang mogelijk thuis te laten verblijven en dit op een verantwoorde 

manier. Hierbij hanteren ze vijf waarden die de dagelijkse activiteit moeten kenmerken: 

zorgzaamheid, samenwerking, respect, levenslang leren en tot slot christelijke solidariteit 

(Wit-Gele Kruis, 2014).  

Omdat thuisverpleging een urgente zorg is, is het voor het WGK essentieel om de zorg snel te 

kunnen opstarten. De planning van zorg gebeurt vooral samen met de patiënt, zodat de nadruk 

op samenwerking en respect ook duidelijk wordt. Bij de opstart van de zorg wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen een complexe zorg en een reguliere zorg, dit omdat ook de 

patiënt met de complexe zorg zo snel mogelijk moet geholpen kunnen worden. Het wordt 

enkel maar duidelijk na het verlenen van de eerste zorgen dat er en verschil ontstaat in het 

proces van een reguliere en complexe zorg. Het proces wordt grafisch weergegeven in figuur 

8. De activiteiten, de beslissing tot klantencontact, de beslissing tot (ont)koppeling en de 

beslissing tot groepering worden gedetailleerder beschreven in bijlage 5. 

Het elektronisch systeem neemt een belangrijke plaats in, in het proces. Via het elektronische 

systeem in het onthaal is men verbonden met het elektronisch verpleegdossier (EVD) van de 

verpleegkundige. Zo kan de zorg efficiënt en correct doorgegeven worden zonder enige 

mogelijkheid van fouten. Zo kan, wanneer er in hetzelfde dagdeel, een nieuwe zorg wordt 

toegevoegd aan de ronde van de verpleegkundige, toch de nodige informatie doorgegeven 

worden. Via papieren dienstlijsten was dit voorheen moeilijker. We kunnen concluderen dat 

de verpleegkundigen beter voorbereid zijn en dat er minder administratief werk aan te pas 

komt. Een ander voordeel van het elektronische systeem is dat patiënten aan de hand van een 

automatisch stratenplan geografisch ingedeeld worden. Hierdoor kunnen de administratief 

medewerkers al een richtuur aangeven en meedelen welke verpleegkundige er zal langskomen.  
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Figuur 8 Grafische weergave operationele proces Wit-Gele Kruis 
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4.1.3 Case 3: Solidariteit voor het Gezin 

4.1.3.1 Activiteiten 

SVHG heeft een uitgebreide missie die men kan terugvinden op hun website. De organisatie 

biedt een veelzijdig dienstenpakket aan. Ze streven ernaar om via een geïntegreerde aanpak 

kwalitatieve zorg op maat aan elke hulpvrager te bieden. Deze hulp wordt door deskundig en 

gemotiveerd personeel aangeboden vanuit een humanistische en dynamische visie waarbij de 

cliënt centraal staat  (Solidariteit voor het Gezin, 2014).  

Het feit dat de cliënt centraal staat, is ook terug te vinden in het onthaalproces. Het wordt 

vooral duidelijk bij complexere zorg. Dan wordt namelijk een multidisciplinair overleg 

gepland. Dit overleg wordt dan ook samen met de cliënt bij hem of haar thuis gevoerd zodat 

de cliënt betrokken blijft. Bij gezinshulp moet de cliënt zich dan ook akkoord verklaren 

voordat de zorg kan opgestart worden. Bij thuisverpleging geldt dit niet omdat er geen 

contract getekend wordt. Het proces voor de aanvraag van reguliere thuisverpleging wordt 

grafisch weergegeven in figuur 9. Het proces voor de reguliere gezinszorg wordt weergegeven 

in figuur 10.  

Kenmerkend aan SVHG is dat er veel verschillende diensten aangeboden worden. Zo wordt er 

o.a. kinderopvang, ouderenzorg, poetshulp en thuisverpleging aangeboden. Wanneer de cliënt 

veelzijdige hulp nodig heeft, wordt de aanvraag moeilijker. Het gaat dan om een aanvraag van 

complexe zorg. Hiervoor biedt SVHG een oplossing aan. Er wordt namelijk een zorgcoach 

aangesteld. Deze zorgcoach brengt een huisbezoek aan de cliënt om de vraag in kaart te 

brengen en in samenspraak met de cliënt zelf en mantelzorgers wordt een afsprakennota 

opgesteld. De zorgcoach zal dan de verschillende diensten contacteren en de planning 

opmaken. Hierdoor wordt het aanvraagproces voor de cliënt vergemakkelijkt. Indien een 

cliënt voldoet aan een aantal voorwaarden wordt hij opgenomen in Protocol 3. Zo moet de 

cliënt binnen de 12 kilometer van het zorghotel wonen en moet hij o.a. lijden aan dementie of 

9 of meer scoren op de Edmonton-schaal. Protocol 3 wordt geregeld door de zorgcoach van 

Protocol 3 en wordt dus opgestart bij complexe zorgvragen, hierin zijn dan zowel gezinshulp 

als thuisverpleging geïncludeerd, maar ook andere diensten kunnen hierbinnen aangeboden 

worden. Opmerkelijk is dat bij complexe zorgen flexibeler kan omgesprongen worden met de 

uren. Zo is er bij reguliere zorg geen mogelijkheid om 30 minuten hulp te krijgen. In reguliere 

zorgaanvragen wordt er gewerkt met vaste uren. Het proces voor de aanvraag van complexe 

zorgen bij Protocol 3 wordt grafisch weergegeven in figuur 11.  
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De activiteiten, de beslissing tot klantencontact, de beslissing tot (ont)koppeling en de 

beslissing tot groepering in de twee soorten processen, namelijk thuisverpleging en 

gezinszorg worden gedetailleerd besproken in bijlage 6.  

 

4.1.3.2 Aanvraag tot thuisverpleging  

 

 

 

Figuur 9 Grafische weergave operationele proces Solidariteit voor het Gezin (reguliere thuisverpleging) 
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4.1.3.3 Aanvraag tot gezinszorg  
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Figuur 10 Grafische weergave operationele proces Solidariteit voor het Gezin (reguliere gezinszorg) 
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4.1.3.4 Aanvraag Protocol 3 
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Figuur 11 Grafische weergave operationele proces Solidariteit voor het Gezin (protocol 3) 
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4.2 Vergelijking van de verschillende configuraties  

In dit deel worden de verschillende configuraties van de thuiszorgorganisaties vergeleken. 

Eerst volgt een uiteenzetting van de factoren die de configuraties bepaald hebben. Daarna 

volgt een beschrijving van de performantie in de verschillende organisaties. In dit deel wordt 

ook telkens een thuisverpleegkundige dienst met een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie vergeleken. Er wordt dus een antwoord geformuleerd op de volgende 

onderzoeksvragen:  

 Hoe wordt de configuratie van de FO en BO in de onthaaldienst van een 

thuiszorgorganisatie bepaald en welke factoren spelen hierin mee? 

 Hoe verschilt de FO/BO configuratie van een thuisverpleegkundige dienst en een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie?  

 Hoe verschilt de FO/BO configuratie in de verschillende thuiszorgorganisaties?  

 Welke impact heeft de configuratie op de prestatie of performantie van de 

thuiszorgorganisatie?  

 Hoe verschilt de performantie van de FO/BO configuratie in de verschillende 

thuiszorgorganisaties?  

 

4.2.1 Bepalende factoren  

In de literatuur kwam naar voor dat er een aantal factoren een invloed uitoefenen op de 

specifieke FO/BO configuratie van een organisatie. Deze factoren zullen nu achtereenvolgens 

besproken worden in functie van de drie onderzochte thuiszorgorganisaties. Op het einde van 

elk deel wordt een vergelijking gemaakt tussen een thuisverpleegkundige dienst (WGK en 

SVHG thuisverpleging) en een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie (Familiehulp en 

SVHG gezinszorg).  

 

4.2.1.1 Beslissing tot klantencontact  

Deze beslissing gaat over de mate waarin klantencontact nodig is in een bepaald 

dienstverleningsproces en welke activiteiten in contact met klanten gebeuren en welke niet 

(Gemmel et al., 2012). Het concept klantencontact kan onderverdeeld worden in drie delen: (1) 

de FO, (2) de BO en (3) de activiteiten die de klant zelf uitvoert. In alle drie de organisaties 

komen deze drie onderdelen van klantencontact aan bod. Thuiszorgorganisaties behoren tot de 

gezondheidszorg. Het is dan ook logisch dat in deze organisaties veel activiteiten in contact 
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met de klanten gebeuren. De beslissing tot klantencontact wordt uitvoerig besproken in 

bijlagen 4, 5 en 6 per organisatie en wordt hier niet vermeld. Wat hieronder volgt is een 

vergelijking tussen een thuisverpleegkundige dienst en een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie.  

 

4.2.1.1.1 Vergelijking thuisverpleegkundige dienst en welzijnzorg- of 

huishoudhulporganisatie  

Klantencontact is essentieel bij thuiszorgorganisaties. Er worden veel activiteiten in FO 

gedaan om de zorgvraag zo goed mogelijk te schetsen. Zowel in een thuisverpleegkundige 

dienst als in een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie start het proces bij de actie van de 

cliënt. Het is de cliënt die zijn zorgvraag in eerste instantie moet formuleren aan een 

permanentieverantwoordelijke of een administratief medewerker van het secretariaat. Deze 

persoon moet de cliënt helpen met het formuleren van zijn zorgvraag, dit gebeurt aan de hand 

van specifieke vragen. Vervolgens ontstaat er een verschil in de hoeveelheid klantencontact. 

Het opstarten van zorg bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie vraagt meer contact 

met klanten. In deze organisaties gebeurt namelijk een huisbezoek voordat de eigenlijke 

zorgen worden toegediend, terwijl bij een thuisverpleegkundige dienst onmiddellijk de zorg 

aangevat wordt. Tijdens het huisbezoek is het de bedoeling dat de zorg duidelijk omschreven 

wordt en wordt het dossier ook volledig ingevuld. Ook wordt de persoonlijke bijdrage van de 

cliënt berekend op basis van zijn inkomen en wordt de KATZ-schaal ingevuld. Na het 

opmaken van de planning is het ook nodig dat de cliënt zijn goedkeuring geeft over de 

gevraagde bijdrage en de gemaakte afspraken. In een thuisverpleegkundige dienst is een 

goede omschrijving van de zorg op voorhand niet onmiddellijk nodig omdat dit sowieso op 

het voorschrift staat dat de arts ter beschikking heeft gesteld. Er kan dus geconcludeerd 

worden dat de cliënt bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie extra betrokken wordt. 

In de literatuur wordt aangegeven dat wanneer de klant betrokken wordt in het proces er 

rekening gehouden moet worden met de klantgeïnduceerde onzekerheid (Larsson & Bowen, 

1989). Ook wordt er meer onzekerheid in het proces ingebouwd als de cliënt zelf stappen 

moet ondernemen. In beide processen wordt er medewerking van de cliënt gevraagd, maar de 

graad van medewerking is verschillend. Bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie 

moet de cliënt zich schikken naar een datum voor het huisbezoek en vervolgens wordt hij ook 

nog gecontacteerd om zijn goedkeuring te geven. Dit allemaal voor de eerste hulp gestart is. 

Vervolgens is het ook noodzakelijk dat de cliënt thuis is op het moment dat de eerste hulp 
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start. Bij een thuisverpleegkundige is enkel dit laatste van toepassing. Er kan dus gesteld 

worden dat er een zekere mate van onzekerheid in beide processen terug te vinden is, maar dat 

dit toch groter is bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie. Dit wordt een ‘reciprocal 

service design’ genoemd (Larsson & Bowen (1989). De verschillende organisaties proberen 

dit te verhelpen door afspraken te maken met de cliënt. In een thuisverpleegkundige dienst 

wordt o.a. een richtuur meegedeeld, zodat de patiënt zeker thuis zal zijn op het moment dat de 

zorgen verleend worden. Bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie legt de 

sectorverantwoordelijke de cliënt aan de telefoon uit dat hij een aantal zaken zal moeten 

klaarleggen zoals o.a. een belastingaangifte en zijn rijksregisternummer. Hierdoor wordt meer 

zekerheid in het proces ingebouwd. 

In beide soorten organisaties gebeuren dus veel activiteiten in contact met de klanten, wat erg 

positief is, omdat op deze manier de noden en wensen van de cliënt goed omschreven kunnen 

worden en aangepast kunnen worden indien nodig (Broekhuis et al., 2009). Wanneer de 

zorgnood niet goed omschreven werd kan dit gevolgen hebben voor het verder verloop van 

het proces. Zo kunnen verkeerde personen gecontacteerd worden waardoor ook het proces 

langer kan duren.  

 

4.2.1.2 Beslissing tot (ont)koppeling 

Dit is de beslissing om de activiteiten in een proces te scheiden door ze aan verschillende 

werknemers toe te wijzen (Zomerdijk & de Vries, 2007). De beslissing tot (ont)koppeling 

wordt uitvoerig besproken in bijlagen 4, 5 en 6 per organisatie en wordt hier niet vermeld. 

Wat hieronder volgt is een vergelijking tussen een thuisverpleegkundige dienst en een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie.  

 

4.2.1.2.1 Vergelijking thuisverpleegkundige dienst en welzijnzorg- of 

huishoudhulporganisatie  

Zowel in een thuisverpleegkundige dienst als in een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie 

kwam de cliënt eerst in contact met de permanentieverantwoordelijke (of de administratief 

medewerker). De taak van deze persoon is in beide organisaties gelijk, namelijk het 

beluisteren van de zorgaanvraag en het registreren van administratieve gegevens. In een 

thuisverpleegkundige dienst gebeurt dit echter wel uitgebreider dan in een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie, aangezien in deze laatste organisatie nog een huisbezoek plaatsvindt. 
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Er kan gesteld worden dat de permanentieverantwoordelijke een soort van triagepersoon is. 

Het is namelijk deze persoon die beslist aan wie de zorgvraag doorgestuurd wordt en welke 

werknemer als volgende in het proces gecontacteerd wordt. Hierbij wordt gelet op de 

zorgvraag zelf en de verblijfplaats van de cliënt. De permanentieverantwoordelijke werkt 

gekoppeld. Er worden namelijk taken in FO en BO uitgevoerd. Dit is ook duidelijk te zien in 

de verschillende stroomdiagrammen. 

Na het eerste contact met de permanentieverantwoordelijke (of administratief medewerker) 

treden er een aantal verschillen op tussen de thuisverpleegkundige dienst en de welzijnszorg- 

of huishoudhulporganisatie. Het verschil dat optreedt is op basis van het soort hulpverlening. 

Bij gezinszorg of poetshulp wordt eerst een sectorverantwoordelijke gecontacteerd. Bij 

thuisverpleging kan de verpleegkundige onmiddellijk gecontacteerd worden. Hier moeten we 

echter wel aan toevoegen dat dit bij SVHG anders is dan bij het WGK. Een verklaring die 

hiervoor gegeven kan worden is het feit dat de permanentieverantwoordelijke bij SVHG 

voornamelijk activiteiten in FO uitvoert en dat SVHG veel verschillende diensten aanbiedt. 

Dit heeft dus tot gevolg dat er bij elke dienst een tussenpersoon gecontacteerd moet worden. 

Bij thuisverpleging betreft dit dus een bediende thuisverpleging. In het WGK hoeft deze 

tussenstap niet te gebeuren aangezien deze organisatie alleen thuisverpleging aanbiedt.  

De sectorverantwoordelijke bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie voert zowel 

activiteiten in FO en BO uit. Ze gaat o.a. op huisbezoek en voert daar een intake uit, wat FO is 

en ze maakt de planning op wat BO werken is. De sectorverantwoordelijke contacteert 

(bediende thuisverpleging bij SVHG) contacteert op haar beurt de hulpverlener die langs zal 

gaan bij de cliënt. Dit gekoppeld werken is nodig in een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie omdat ze te maken hebben met een meer unieke vraag (Larsson & 

Bowen, 1989).  

In een thuisverpleegkundige dienst voert een verpleegkundige alleen FO activiteiten uit. Ze 

voert een intakegesprek met de cliënt en verleent de eerste zorgen. In een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie voert de verzorgende of de poetshulp eveneens alleen FO activiteiten 

uit. 

Het voordeel van het koppelen van activiteiten, is dat er een beter zicht wordt verkregen op de 

nodige zorgen en de werknemer dus maximale kennis van de cliënt bezit. Dit voordeel wordt 

vooral gebruikt in de welzijnszorg- of huishoudhulporganisaties. De sectorverantwoordelijke 

doet de intake, dit omdat het voor de sectorverantwoordelijke belangrijk is om een zo goed 

mogelijk beeld te krijgen van de zorg omdat zij deze moet kunnen inplannen en hiervoor 

verantwoordelijk is. Wat een nadeel lijkt te zijn in dit proces, is dat de zorg verleend wordt 



57 
 

door een andere hulpverlener. Het proces wordt ontkoppeld en er gebeurt een overdracht van 

informatie naar de verzorgende. Dit kan als gevolg hebben dat  de sectorverantwoordelijke 

haar globaal zicht kan verliezen inzake de situatie van de cliënt.  

 

Er kan gesteld worden dat er in beide processen verschillende personen betrokken zijn en dat 

er dus ontkoppeld gewerkt wordt. In een thuisverpleegkundige dienst moet maar één keer 

overdracht plaatsvinden, terwijl dit bij een bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie 

twee maal gebeurt wat de kans op fouten kan verhogen. Er kan dus besloten worden dat een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie meer ontkoppeld te werk gaat dan een 

thuisverpleegkundige dienst. Toch voeren medewerkers in het onthaalproces soms zowel FO 

als BO taken uit.  

 

4.2.1.3 Beslissing tot groepering 

Deze beslissing is er gekomen omdat men stelde dat als FO taken en BO taken volledig van 

elkaar zouden gescheiden worden, er geen communicatie meer zou zijn tussen de 

verschillende kantoren. De beslissing tot groepering wordt uitvoerig besproken in bijlagen 4, 

5 en 6 per organisatie en wordt hier niet vermeld. Wat hieronder volgt is een vergelijking 

tussen een thuisverpleegkundige dienst en een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie. 

 

4.2.1.3.1 Vergelijking thuisverpleegkundige dienst en welzijnzorg- of 

huishoudhulporganisatie  

De beslissing tot groepering is moeilijker uit te voeren in een thuisverpleegkundige dienst. 

Verpleegkundigen zijn namelijk meestal onderweg op weg naar cliënten. De informatie wordt 

vooral overgedragen via telefoon, sms, mail en dossiers. Wanneer verpleegkundigen 

overdracht geven aan elkaar kunnen we toch stellen dat ze functioneel gegroepeerd zijn. De 

permanentieverantwoordelijken of administratief medewerkers bij een thuisverpleegkundige 

dienst zijn eveneens functioneel gegroepeerd. Ze bevinden zich in eenzelfde lokaal en voeren 

allen dezelfde functie uit, namelijk het beluisteren van de zorgaanvraag van de cliënt en het 

contacteren van de verantwoordelijke verpleegkundige.  

Bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie is er voornamelijk sprake van een 

functionele groepering. De permanentieverantwoordelijken werken samen in eenzelfde ruimte, 

net zoals de sectorverantwoordelijken. Behalve bij SVHG. Hier bevinden de 
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sectorverantwoordelijken van de verschillende diensten zich samen in een ruimte met de 

zorgcoach. Hier gaat het dus om een marktgerichte groepering. Dit is de enige marktgerichte 

groepering die gezien werd.  

 

Er kan dus gesteld worden dat zowel in een thuisverpleegkundige dienst als in een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie de permanentieverantwoordelijken of administratief 

medewerkers functioneel gegroepeerd zijn. De functionele groepering zorgt ervoor dat 

problemen samen kunnen opgelost worden, het zorgt eveneens voor kruisbestuiving en het 

leidt tot een hogere specialisatie en uniformiteit van werken (Zomerdijk & de Vries, 2007). 

Het functioneel groeperen bracht vooral voordelen in Familiehulp. De 

permanentieverantwoordelijken kregen daar veel aanvragen voor de regio waarvoor zij niet 

verantwoordelijk waren. Maar door het samenwerken in één ruimte kon de informatie snel 

doorgegeven worden. Ook werd er gecommuniceerd over de taken die al afgewerkt waren en 

de taken die nog moesten gebeuren. De functionele groepering leidt er echter ook toe dat de 

communicatie tussen de verschillende groepen belemmerd kan worden waardoor de workflow 

afneemt. Dit werd echter niet waargenomen in de betrokken organisaties. De communicatie 

tussen de verschillende groepen werd goed opgevangen door de elektronische systemen.  

 

We kunnen dus stellen dat er in elk proces gewerkt wordt met functionele groepering. Dit 

draagt bij tot het uniform werken en hogere graad van specialisatie. Door de functionele 

groepering kan er ook onafhankelijk gewerkt worden, waardoor kan doorgewerkt worden. 

Tijdens de observaties werd afgeleid dat de werkdruk hoog was en dat het nodig was om door 

te werken. Wanneer de ene cliënt is afgewerkt, volgt reeds de andere.  

 

4.2.1.4 Doelstellingen van de organisatie  

De doelstellingen van een organisatie vormen een belangrijke factor bij het kiezen van een 

bepaalde configuratie. De configuratie moet er uiteindelijk voor zorgen dat de doelstellingen 

gemakkelijk bereikt worden (Zomerdijk & de Vries, 2007).  

Uitgaande van de missie en visie van de verschillende organisaties die geïncludeerd zijn, kan 

gesteld worden dat alle thuiszorgorganisaties het centraal stellen van de cliënt en het 

aanbieden van kwalitatieve zorg afgestemd op de behoeften van de cliënt hoog in het vaandel 

dragen. Dit met respect voor de cliënt en zijn leefomgeving. Elke cliënt heeft een eigen unieke 

zorgvraag. In thuiszorgorganisaties is het de bedoeling om voldoende informatie in te winnen 
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over deze unieke en specifieke zorgvraag. Dit heeft dan ook invloed op hun configuratie. In 

zowel de thuisverpleegkundige dienst als de welzijnszorg- of huishoudhulp organisatie 

worden taken voornamelijk in FO uitgevoerd, zodat er tegemoet gekomen kan worden aan 

hun missie en visie.  

 

4.2.1.5 Complexiteit en diversiteit van de vraag  

In de literatuur wordt gezegd dat de mate van complexiteit een belangrijke factor is bij het 

kiezen van een bepaalde configuratie (Broekhuis et al., 2009). Hiermee wordt bedoeld dat de 

vraag van de cliënt uit verschillende en soms onsamenhangende problemen bestaat, waardoor 

de vraag niet duidelijk is of dubbelzinnig en die dus voor meerdere interpretaties vatbaar is. 

Dit probleem was vooral merkbaar in de welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie. In een 

thuisverpleegkundige dienst worden er diensten geleverd die reeds op voorhand omschreven 

zijn, namelijk op het voorschrift van de arts. De arts omschreef duidelijk wat er hoeft te 

gebeuren bij de cliënt. De verpleegkundige kan ook altijd de huisarts contacteren om meer 

informatie van de zorg op te vragen. Bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie is dit 

echter niet zo duidelijk. Vaak komt de motivatie om deze organisatie te contacteren niet van 

de arts, maar wel uit eigen beweging van de cliënt. De cliënt is veelal niet vaardig genoeg om 

telefonisch een concrete omschrijving te kunnen geven van de zorgvraag. Daarom wordt er 

een huisbezoek uitgevoerd door de sectorverantwoordelijke om de zorgvraag of zorgnood 

goed te omschrijven. We kunnen dus stellen dat een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie 

een hogere graad van complexiteit heeft dan een thuisverpleegkundige dienst.  

Een andere belangrijke factor die wordt omschreven in de literatuur is de diversiteit van de 

vraag. De organisaties kunnen diensten leveren aan populaties met meer of minder diversiteit 

in vraag (Broekhuis et al., 2009). Deze factor is aanwezig in elke organisatie. De studie werd 

gevoerd in de gezondheidszorg en hierbij is de unieke vraag van de patiënt kenmerkend. Deze 

unieke zorgvraag, zorgt echter voor diversiteit. In beide soorten organisaties komt diversiteit 

van vraag aan bod. Toch kan er gesteld worden dat deze factor meer aanwezig was in een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie dan in een thuisverpleegkundige dienst. De 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisaties bieden over het algemeen een breder 

dienstenpakket aan. Zo valt onder gezinszorg het bereiden van maaltijden, de hygiënische 

zorgen, boodschappen doen, hulp in het huishouden... Dit kan de aanvraag dus divers maken. 

Hierbij kan eveneens opgemerkt worden dat de zorgvraag nog samen met de cliënt opgemaakt 

moet worden, terwijl dit in een thuisverpleegkundige dienst al omschreven werd door de arts.  
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Op basis van deze bevindingen probeerden we de verschillende organisaties, namelijk de 

thuisverpleegkundige dienst en welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie, in te delen in één 

van de vier design opties van FO en BO configuraties van Broekhuis et al. (2009).  

 

De organisaties die thuisverpleging aanbieden sluiten het best aan bij configuratie III. Deze 

configuratie wordt gekenmerkt door een lage diversiteit en een lage complexiteit. Zoals reeds 

uitgelegd is er een lagere complexiteit in organisaties zoals het WGK. Dit vanwege de goede 

omschrijving van de zorg door de arts. Men kan zich echter vragen stellen bij de lage 

diversiteit. Voorheen werd gezegd dat elke organisatie in de gezondheidszorg te maken heeft 

met de unieke vraag van de cliënt, bijgevolg ook thuiszorgorganisaties. Deze organisaties 

komen dus in contact met diverse vragen. Lage diversiteit kan echter bekomen worden in het 

WGK omdat daar gestandaardiseerd gewerkt wordt. De unieke vraag van de cliënt wordt door 

de permanentieverantwoordelijke of administratief medewerker met behulp van het 

computersysteem herleid tot een vraag die makkelijker te verwerken is binnen de organisatie. 

Dit gebeurt aan de hand van de standaard vragen die gesteld worden tijdens de eerste 

contactopname. Ook het feit dat de verpleegkundige nog een intakegesprek uitvoert tijdens 

het eerste bezoek zorgt ervoor dat de initiële vraag nog aangevuld kan worden op basis van 

haar bevindingen. Daarom werd hier dus gekozen voor een lage diversiteit. In tabel 3 wordt 

kort herhaald wat configuratie III precies inhoudt.  

 

Tabel 3 Configuratie III (Broekhuis et al., 2009) 

Configuratie III 

Kenmerken  Werknemer A bepaalt samen met klant behoeften en wensen en het 

dienstverleningspakket 

 Specificatie activiteiten worden overwegend uitgevoerd in FO 

 Gekoppeld proces: Werknemer A voert de meeste taken uit 

 Instrumenten voor standaardisatie van het specificatieproces zijn 

ontwikkeld in BO en gebruikt in FO 

 Werknemer A: matige graad van autonomie 

 Werknemer A maakt gebruik van een gestandaardiseerde lijst met 

keuzeopties 

Strategische doelen   Snelle levering 

 Geen inactiviteit 

 Minimale overdracht 

 Zorg op maat door aanpassing van gestandaardiseerde diensten aan de 

specifieke noden 
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De thuisverpleegkundige dienst komt op bepaalde vlakken niet overeen met deze configuratie, 

maar het lijkt ons onmogelijk om elke organisatie volledig te doen passen in een bepaalde 

configuratie. De reguliere thuisverpleging in het WGK en SVGH kwam echter het beste 

overeen met deze configuratie. In tabel 4 wordt weergegeven waar de thuisverpleegkundige 

dienst overeenstemt en niet overeenstemt met configuratie III.  

 

Werknemer A kan gezien worden als de verpleegkundige. Het is de verpleegkundige die de 

intake uitvoert en samen met de klant de behoeften en wensen bepaalt. Hierbij maakt ze 

gebruik van haar draagbare computer met het EVD. Dit is dus een instrument dat gebruikt 

wordt voor standaardisatie. De verpleegkundige heeft echter een hoge mate van autonomie, 

wat dus gezien wordt als een verschilpunt. Het vervolledigen van het dossier is eveneens een 

taak van de verpleegkundige. Hier wordt echter een verschil gezien bij het WGK en bij 

SVHG. In het WGK gebeurt deze taak voornamelijk in bijzijn van de cliënt met behulp van 

het EVD. Bij SVHG is dit een BO taak. Een ander verschil is dat het proces bij 

thuisverpleging echter wel ontkoppeld is. Er vindt namelijk overdracht plaats tussen de 

permanentieverantwoordelijke en de verpleegkundige. Maar er kan wel gesteld worden dat de 

verpleegkundige de meeste taken uitvoert. Verder zijn de strategische doelstellingen die 

geformuleerd worden passend bij een thuisverpleegkundige dienst.  

 

Tabel 4 Overeenkomsten met configuratie III 

Akkoord  Niet akkoord  

Werknemer A bepaalt samen met klant behoeften en 

wensen en het dienstverleningspakket 

Gekoppeld proces: werknemer A voert de meeste 

taken uit  

Specificatie activiteiten worden overwegend uitgevoerd 

in FO  

Werknemer A: matige graad van autonomie 

Instrumenten voor standaardisatie van het 

specificatieproces zijn ontwikkeld in BO en gebruikt in 

FO 

 

Werknemer A maakt gebruik van een 

gestandaardiseerde lijst met keuzeopties 

 

 

Voor de welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie werd voor configuratie II gekozen. Deze 

wordt gekenmerkt door de hoge diversiteit en hoge complexiteit in de zorgvraag. In tabel 5 

wordt kort herhaald wat configuratie II juist inhoudt. 
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Tabel 5 Configuratie II (Broekhuis et al., 2009) 

Configuratie II 

Kenmerken  Werknemer A bepaalt samen met klant een lijst van behoeften en wensen 

en  raadpleegt werknemer(s) B 

 Specificatie activiteiten worden uitgevoerd in zowel FO als BO 

 Ontkoppeld proces: meerdere werknemers betrokken 

 Werknemer A en B: beiden matige graad van autonomie 

 Werknemer A is sociaal opgeleid en werknemer B is professioneel 

opgeleid  

Strategische doelen   Hoge mate van persoonlijke dienstverlening 

 Optimaal gebruik van gespecialiseerde BO werknemers 

 

Op bepaalde vlakken past de welzijnsorganisatie niet in deze configuratie maar het lijkt 

onmogelijk om elke unieke organisaties volledig te doen passen in een bepaalde configuratie. 

Familiehulp en SVHG gezinszorg pasten echter het best in deze configuratie. In tabel 6 wordt 

weergegeven waar de welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie overeenstemt en niet 

overeenstemt met configuratie II.    

 

Tabel 6 Overeenkomsten met configuratie II 

Akkoord  Niet akkoord  

Werknemer A bepaalt samen met klant een lijst van 

behoeften en wensen en raadpleegt werknemer(s) B  

Werknemer A en B: beiden matige graad van 

autonomie 

Specificatie activiteiten worden uitgevoerd in zowel FO 

als BO  

 

Ontkoppeld proces: meerdere werknemers betrokken   

Werknemer A is sociaal opgeleid en werknemer B is 

professioneel opgeleid  

 

 

Het punt van kritiek is weer de matige graad van autonomie die omschreven wordt voor 

werknemer A. In de visie van FO/BO configuratie in een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie wordt werknemer A aanzien als de sectorverantwoordelijke en 

werknemer B als de hulpverlener. Uit observaties en interviews bleek dat werknemer A een 

hoge mate van autonomie heeft omdat de sectorverantwoordelijke de zorgvraag beluistert en 

op huisbezoek gaat. Dit heeft als doel om goed inzicht te verkrijgen in de behoeften en 

wensen van de klant. Verder moet ze ook de planning opmaken, de hulpverlener contacteren 

en dergelijke meer. Dit alles zorgt voor een hoge mate van autonomie. In literatuur wordt 

gesteld dat bij veel variatie in vraag best gekoppeld gewerkt wordt. Uit ondervinding kunnen 

we echter besluiten dat er in welzijnszorg- en huishoudhulporganisaties ontkoppeld gewerkt 
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wordt, maar dat het takenpakket van de voornaamste werknemers gekoppeld is. De 

sectorverantwoordelijke voert namelijk FO en BO taken uit. De strategische doelstellingen 

zijn eveneens passend bij gezinszorg. Er kan zich echter wel een vraag gesteld worden bij ‘het 

optimaal gebruik maken van gespecialiseerde BO werknemers’. De werknemers voeren hun 

BO taken optimaal uit, maar combineren deze echter wel met FO taken. Er is geen 

medewerker die alleen BO taken uitvoert. Verder worden er wel andere hulpverleners BO 

gecontacteerd wanneer de zorg te complex wordt, dit wordt minder gedaan bij de reguliere 

zorgvragen.  

 

Sommige accenten verschillen in de twee soorten configuraties. Hieruit kan besloten worden 

dat een thuisverpleegkundige dienst verschilt van een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie. Dit omdat er een verschil is in complexiteit en diversiteit in de vraag. 

Dit werd aangetoond aan de hand van de verschillende configuraties opgesteld door 

Broekhuis et al. (2009).  

 

4.2.1.6 Mate van specialisatie en standaardisatie  

Specialisatie kan bekomen worden door functionele groepering en door ontkoppelen van FO 

en BO. Dit werd weergegeven in de literatuur. Functionele groeperingen leiden tot 

kruisbestuiving en tot efficiënter werken, doordat er collega's kunnen geraadpleegd worden. 

Het ontkoppelen van activiteiten zorgt ook voor specialisatie. Zowel in een 

thuisverpleegkundige dienst als in een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie wordt 

ontkoppeld gewerkt. Omdat er in een thuisverpleegkundige dienst minder ontkoppeld gewerkt 

wordt dan in een welzijnzorg- of huishoudhulporganisatie kunnen we stellen dat in deze 

organisatie de specialisatie vooral zal bekomen worden door middel van functionele 

groepering en minder door de ontkoppeling. In een welzijnzorg- of huishoudhulporganisatie is 

er dus meer sprake van specialisatie omdat deze organisatie een hogere mate van 

ontkoppeling heeft. In deze organisatie zijn zowel de permanentieverantwoordelijken en de 

sectorverantwoordelijken functioneel gegroepeerd. Dit kan dus zorgen voor een hogere mate 

van specialisatie. 

Hoe meer gestandaardiseerd een dienst is, hoe meer FO en BO ontkoppeld zal worden 

(Larsson & Bowen, 1989). Er wordt in beide organisaties min of meer gestandaardiseerd 

gewerkt. Men werkt volgens een bepaalde structuur waardoor het proces gestandaardiseerd is. 

Er is echter toch een verschil in standaardisatie terug te vinden. In de processen 
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thuisverpleging wordt er meer gestandaardiseerd gewerkt omdat er al een goed geformuleerde 

zorgvraag is en omdat er één bepaalde dienst wordt aangeboden. De intake kan ook gericht 

afgenomen worden bij de patiënt omdat de patiënt een verpleegkundig probleem heeft. Men 

moet niet meer op zoek gaan naar het probleem, dit werd reeds gediagnosticeerd door de arts. 

Bij welzijnszorg moet men ruimer te werk gaan, dit zorgt voor minder standaardisatie. Het is 

een belangrijk aspect die zeker in overweging dient genomen te worden. We zien echter wel 

dat de mate van standaardisatie niet echt invloed uitoefent op de beslissing tot ontkoppeling. 

In een thuisverpleegkundige dienst wordt namelijk minder ontkoppeld gewerkt, terwijl dit 

proces heel gestandaardiseerd verloopt met behulp van computersoftware en het EVD. Uit 

onderzoek bleek dat standaardisatie een paar voordelen oplevert, vooral op basis van kosten, 

snelheid en betrouwbaarheid. 

 

4.2.2 Performantie indicatoren   

Hieronder wordt de performantie in de verschillende organisaties besproken. Dit gebeurt aan 

de hand van de drie performantie indicatoren van de gezondheidszorg: kosten, kwaliteit en 

toegankelijkheid.  

 

4.2.2.1 Kosten  

De kosten die in rekening gebracht worden zijn de directe operationele kosten om de service 

aan te bieden. De kosten werden berekend aan de hand van de tijd en de loonkosten.  In elke 

organisatie vroegen we na wat de kost is van elke werknemer die betrokken is in het onthaal. 

Daarna werd de tijd gemeten van elke stap. Door deze resultaten op te tellen kan 

geconcludeerd worden welk proces het minst kost. Zo kunnen we ook afleiden of de mate van 

ontkoppelen, de mate van patiëntencontact e.d. invloed hebben op het proces. We willen 

vaststellen of organisatorische en/of regionale verschillen hierop een invloed hebben. We 

maken een onderscheid tussen reguliere aanvragen en complexere aanvragen. In de tabellen 

wordt weergegeven welke medewerker welke stap uitvoert en er wordt aangegeven welke 

opleiding die medewerker heeft genoten, aangezien dit een invloed heeft op het loon. De 

kosten zijn opgesteld vanuit het standpunt van de aanbieder. Er moet echter nog opgemerkt 

worden dat er additionele kosten zijn zoals vervoerskosten die hier niet in rekening werden 

gebracht. Vervoerkosten zijn typerend voor thuiszorgorganisaties.  
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De uitgebreide uitwerking van de kosten per organisatie kan teruggevonden worden in bijlage 

7. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de totale kosten van elke 

thuiszorgorganisatie en er wordt een vergelijking gemaakt tussen een thuisverpleegkundige 

dienst en welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie.  

 

4.2.2.1.1 Vergelijking thuisverpleegkundige dienst en welzijnzorg- of 

huishoudhulporganisatie  

De kosten van de verschillende organisaties worden hieronder weergegeven in een 

overzichtelijke tabel.   

 

Tabel 7 Overzicht van de kosten in de verschillende organisaties 

Organisatie Reguliere zorgaanvraag Complexe zorgaanvraag 

Familiehulp 45,91 euro 65,90 euro 

Wit Gele Kruis 7,28 euro 18,51 euro 

Solidariteit voor het gezin: thuisverpleging 9,78 euro  

Solidariteit voor het gezin: gezinszorg 44,11 euro 48,79 euro 

Solidariteit voor het gezin: Protocol 3  49,98 euro 

 

Wanneer de kosten vergeleken worden van een organisatie die thuisverpleging aanbiedt en 

een organisatie die gezinszorg aanbiedt, is er een duidelijk verschil vast te stellen in de totale 

kosten. Het onthaalproces in een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie is aanzienlijk 

duurder dan het proces van een thuisverpleegkundige dienst. Dit omwille van een aantal 

redenen. Bij een thuisverpleegkundige dienst is het mogelijk om de zorg onmiddellijk door te 

geven aan de verpleegkundige. De verpleegkundige is opgeleid om het intakegesprek uit te 

voeren. In een welzijnszorg of huishoudhulporganisatie is het zo dat de 

sectorverantwoordelijke de intake uitvoert. De sectorverantwoordelijke is in het bezit van een 

sociaal agogisch diploma. Dit wil zeggen dat ze opgeleid zijn om intakes uit te voeren. Dit 

heeft tot gevolg dat er een hogere kost gezien wordt. Er moet namelijk een extra werknemer 

ingeschakeld worden, een verzorgende of zorgkundige mag namelijk de intake niet uitvoeren 

aangezien ze hier niet voor opgeleid is. Het intakegesprek vindt ook plaats tijdens het 

huisbezoek net voor de eigenlijke hulp verleend wordt. Dit heeft tot gevolg dat er hogere 

vervoerskosten zijn, omdat er twee maal naar de patiënt moet gereden worden. In een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie wordt ook meer tijd besteed aan het correct 

formuleren van de zorgvraag, vandaar het huisbezoek op voorhand. In een 
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thuisverpleegkundige dienst is de zorg reeds duidelijk omschreven op het voorschrift door de 

verantwoordelijke arts. Dit kan dus ook bijdragen tot een verschil in kosten.  

De conclusie die gesteld kan worden is dat het proces in de thuisverpleegkundige dienst een 

positieve weerslag heeft op de totale kosten, die zijn vermoedelijk lager omdat er meer taken 

uitgevoerd worden door één medewerker. Hoe meer medewerkers er gecontacteerd moeten 

worden, hoe langer het proces kan duren en hoe duurder het ook kan worden. Het 

gestandaardiseerd werken in een thuisverpleegkundige dienst lijkt ook een voordeel te geven 

inzake kosten omdat daardoor het proces sneller vooruit gaat.  

 

4.2.2.2 Kwaliteit 

De kwaliteit van de verschillende organisaties werd gemeten aan de hand van een bevraging 

bij cliënten. Uit de interviews kon de kwaliteit van de verschillende processen ontleed worden. 

In de literatuur worden een aantal aspecten aangeduid waarop de cliënt zijn mening over 

kwaliteit vormt. Deze aspecten werden eerder beschreven in paragraaf 1.5.2.2 Kwaliteit. In dit 

deel worden alleen de aspecten besproken die betrekking hebben op onthaal. De aspecten die 

geselecteerd werden zijn: betrouwbaarheid, communicatie, continuïteit, betrokkenheid 

familieleden, aangepastheid en resultaat. De snelheid van het proces wordt eveneens 

besproken. Dit omdat snelheid toch gelinkt kan worden aan kwaliteit. Wanneer de personen 

het proces als snel ervaren, zullen ze ook de kwaliteit ervan hoger inschatten. De kwaliteit per 

organisatie wordt gedetailleerd besproken in bijlage 8. Wat hierna volgt is een vergelijking 

tussen een thuisverpleegkundige dienst en een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie.  

 

4.2.2.2.1 Vergelijking thuisverpleegkundige dienst en welzijnzorg- of 

huishoudhulporganisatie  

In zowel een thuisverpleegkundige dienst als een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie 

gebeuren veel activiteiten in FO. Door het beluisteren van de zorgaanvraag, het huisbezoek en 

het intakegesprek kan sneller een 'first time right' diagnose bekomen worden. Dit biedt 

voordelen inzake de kwaliteit omdat op deze manier zorg op maat aangeboden wordt en dat 

de klant tevreden is.  

 

De tevredenheid kwam ook naar voor in de bevraging van de cliënten. Ze konden hun 

tevredenheid weergeven op een schaal van 1 tot 10. Er werd voornamelijk 8 op 10 gescoord 
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en dit in zowel de thuisverpleegkundige dienst als de welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie. Ze waren vooral tevreden over het feit dat de aanvraag vlot verlopen 

was en over het feit dat er ondersteuning aangeboden werd in een moeilijke periode. Er was 

wel een cliënt die een kanttekening maakte, dat thuiszorg wel een goede oplossing is maar dat 

het een dure oplossing is.  

 

Bij het vlot verlopen van de aanvraag kunnen aangepastheid, betrouwbaarheid, snelheid en 

communicatie betrokken worden.  

Aangepastheid gaat over het feit of de zorg aangepast is aan de unieke noden van de cliënt. 

Zoals reeds werd aangegeven gebeuren in beide organisaties veel activiteiten in FO. Hierdoor 

wordt geprobeerd om de 'first time right' diagnose te bekomen en een op maat gemaakte 

dienstverlening te voorzien. Zowel in een thuisverpleegkundige dienst als een welzijnszorg- 

of huishoudhulporganisatie wordt aangepastheid hoog in het vaandel gedragen met het gevolg 

dat de personen erg tevreden zijn over de dienstverlening die ze ontvangen. Vooral in een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie wordt geprobeerd om echte zorg op maat aan te 

bieden. Het huisbezoek dat plaatsvindt heeft namelijk het volledig omvatten van de zorgvraag 

als doel.  

Betrouwbaarheid wordt gezien als het nakomen van de gemaakte afspraken. Beide 

organisaties worden als betrouwbaar omschreven door de cliënten. Zowel in een 

thuisverpleegkundige dienst als in een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie wordt de 

cliënt op de hoogte gebracht van de gemaakte planning. In een thuisverpleegkundige dienst 

wordt een richtuur meegegeven, dit wordt echter wel breed geschat, omdat de 

permanentieverantwoordelijke nooit zeker kan weten wat er zal gebeuren tijdens de ronde van 

een verpleegkundige. Dit geeft echter een nadeel ten opzichte van een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie, hier kan zeer concreet een afspraak gemaakt worden met de cliënt 

voor het huisbezoek en ook voor het verlenen van de eerste hulp. Ook wordt een cliënt telkens 

terug opgebeld wanneer er zich een wijziging in de planning voordoet. Er kan dus gesteld 

worden dat een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie toch iets meer betrouwbaar is dan 

een thuisverpleegkundige dienst.  

Cliënten uitten ook hun tevredenheid over de snelheid waarmee de zorg opgestart werd. In 

een thuisverpleegkundige dienst kan de zorg nog dezelfde dag opgestart worden. Het gaat nu 

eenmaal om urgente zorg waardoor de zorg gewoon toegevoegd wordt aan de dienstenlijst. 

Het gevolg hiervan kan zijn dat verpleegkundigen moeten overwerken. Het snel opstarten van 

de zorg wordt door cliënten zeer positief onthaald. Het opstarten van de hulp in een  
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welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie duurt echter langer omdat er eerst nog een 

huisbezoek moet plaatsvinden. Een nog andere reden hiervoor is het feit dat ze werken met 

vaste uren en er moet nu eenmaal een plaats gevonden worden in de planning. Een concrete 

duur kan hier echter niet opgeplakt worden omdat dit afhankelijk is van de situatie. De 

cliënten hadden hier echter geen klachten over. Ze begrijpen dat er veel administratieve taken 

geregeld moeten worden. Op vlak van snelheid scoort een thuisverpleegkundige dienst toch 

beter dan een organisatie die gezinszorg aanbiedt.  

De communicatie kan ook de perceptie van de cliënt over de kwaliteit gaan beïnvloeden. 

Goede communicatie naar de cliënt toe zorgt voor een vlot verloop van het proces. In beide 

organisaties wordt aangegeven dat de permanentieverantwoordelijke of de administratief 

medewerker haar tijd nam om de aanvraag te beluisteren en correct anticipeerde om de cliënt 

naar de juiste persoon door te verwijzen. In een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie 

kwam naar voor dat cliënten de voorkeur gaven aan persoonlijk contact, eerder dan aan 

telefonisch contact. Aangezien er in deze organisatie een huisbezoek plaatsvindt om alle 

zaken op een rij te zetten kan gesteld worden dat hier goed aan tegemoet wordt gekomen. De 

cliënten vonden het moeilijk om hun vraag goed te formuleren over de telefoon en gaven ook 

de voorkeur aan het persoonlijk contact omwille van het feit dat er meer persoonlijkere 

gegevens gevraagd worden dan in een thuisverpleegkundige dienst zoals het inkomen. 

Daarom wordt het face-to-face contact gewaardeerd.  

 

De tevredenheid over ondersteuning in de moeilijke periode werd vooral aangehaald door 

cliënten van een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie. Hieruit kan afgeleid worden dat 

het vooral in deze organisatie is dat er nood aan ondersteuning gevraagd wordt. Deze nood 

aan ondersteuning wordt voornamelijk geuit door de mantelzorgers of familieleden van de 

cliënt. Vandaar dat de nood aan ondersteuning besproken wordt met de mate van 

betrokkenheid van de familie. De betrokkenheid van familie is afhankelijk van wie de 

aanvraag doet. Wanneer de cliënt zelf de aanvraag doet, zullen de organisaties niet 

automatisch contact opnemen met de familie, behalve als een familielid wordt aangewezen als 

contactpersoon. Maar in de thuiszorg is het onwaarschijnlijk dat je nooit in contact zult komen 

met de familie. Er werd wel gemerkt dat de familie meer betrokken wil zijn bij het proces van 

gezinszorg dan bij het proces van thuisverpleging. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat bij 

gezinszorg vooral mantelzorgers de aanvraag deden, terwijl dit bij thuisverpleging vooral de 

cliënt zelf was. Bijgevolg interviewden we dus meer mantelzorgers bij gezinszorg en meer 
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cliënten bij thuisverpleging. Over de betrokkenheid van familieleden waren vooral positieve 

commentaren terug te vinden.  

 

Het proces in een thuisverpleegkundige dienst is minder ontkoppeld. Dit zorgt ervoor dat er 

minder fouten optreden aangezien er minder overdracht moet gebeuren. Hierdoor zijn ze ook 

meer gericht op de cliënt wat de kwaliteit doet toenemen. In een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie wordt meer ontkoppelend gewerkt. Bijgevolg moet er twee keer 

overdracht gegeven worden, wat de kans op fouten vergroot. Hierdoor kan de kwaliteit dalen. 

Personeelsleden van de organisatie die bevraagd werden, gaven echter aan dat dit meestal niet 

gebeurt, waardoor kwaliteit dus gehandhaafd wordt.  

 

Er kan besloten worden dat de kwaliteit van het onthaalproces in thuiszorgorganisaties goed 

bevonden wordt door de cliënten. Er werden geen specifieke klachten geuit en de cliënten 

waren tevreden. Ook als de FO/BO configuraties vergeleken worden kan gesteld worden dat 

er geen verschil in de geleverde kwaliteit te wijten is aan de configuratie.  

 

4.2.2.3 Toegankelijkheid  

Toegankelijkheid wordt door Vrijens et al. (2012) gedefinieerd als 'de mate waarin patiënten 

gemakkelijk toegang hebben tot de gezondheidszorg in termen van fysieke toegang 

(geografische spreiding), kosten, tijd en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel'.  

De belangrijkste aspecten in functie van onthaal zijn de fysieke toegang, de kosten en het 

beschikbaar zijn van gekwalificeerd personeel. De tijd werd besproken in het deel over 

kwaliteit. Het beschikbaar zijn van gekwalificeerd personeel wordt geïnterpreteerd als: 'kan de 

permanentieverantwoordelijke de zorgvraag van de cliënt correct ontleden en verbindt ze 

daarop de cliënt door naar de juiste persoon'. De toegankelijkheid per organisatie wordt 

besproken in bijlage 9. Hieronder volgt een vergelijking van de twee soorten organisaties.  

 

4.2.2.3.1 Vergelijking thuisverpleegkundige dienst en welzijnzorg- of 

huishoudhulporganisatie  

Alle organisaties die geïncludeerd zijn in deze studie beschikken over een persoonlijke 

website waarop de cliënten terecht kunnen voor informatie over de organisatie en de diensten 

die aangeboden worden. Verder hebben ze ook een Facebook-pagina. Er is ook telkens de 
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mogelijkheid om de zorgvraag online in te dienen. Er kan dus gesteld worden dat zowel 

thuisverpleegkundige diensten als welzijnszorg- of huishoudhulporganisaties mee zijn met de 

tijd. De toegankelijkheid via het wereldwijde web is groot.  

 

Zowel in de thuisverpleegkundige dienst als de welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie 

bleek de telefonische aanvraag het meest populair bij cliënten. Ook het personeel geeft aan dat 

ze een voorkeur hebben voor de telefonische aanvraag. De organisaties zijn eveneens 

geografisch bereikbaar. Zowel WGK als SVHG hebben een goed uitgebouwde 

permanentiedienst. Deze organisaties kiezen ervoor om 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 

beschikbaar te zijn. Familiehulp is niet doorlopend bereikbaar. In het weekend kan geen 

telefonische aanvraag ingediend worden bij Familiehulp, eveneens niet op weekdagen voor 

8u30 en na 16u30. Dit is echter niet zo bij SVHG aangezien zij ook thuisverpleging aanbieden. 

Hieruit kan afgeleid worden dat een pure welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie zoals 

Familiehulp minder toegankelijk is dan een thuisverpleegkundige dienst.  

 

De financiële toegankelijkheid vormt een belangrijk aspect. Door de derdebetalers maatregel 

moeten de cliënten die thuisverpleging ontvangen, maar een kleine bijdrage betalen. De 

financiële toegankelijkheid is dus hoger bij een thuisverpleegkundige dienst dan bij een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie, waarbij de prijs afhankelijk is van het inkomen van 

de cliënt.  

 

Onder het beschikbaar zijn van gekwalificeerd personeel valt o.a. het feit of de 

permanentieverantwoordelijke de zorgvraag van de cliënt correct kan ontleden en daarop de 

cliënt doorverbindt naar de juiste persoon. Permanentieverantwoordelijken zijn een 

belangrijke schakel in het proces omdat zij de eerste indruk van de cliënt vormen. Hun 

handelingen hebben belangrijke gevolgen op het latere proces. Bij de cliënten werden geen 

klachten gemeld over de permanentieverantwoordelijken, noch over ander personeel dat 

betrokken is in het proces. Hierdoor kan afgeleid worden dat de beschikbaarheid van 

gekwalificeerd personeel zowel in een thuisverpleegkundige dienst als een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie voldoet aan de eisen van de cliënten.  
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5 HOOFDSTUK 5: DISCUSSIE  

Vooraleer over te gaan tot de discussie, worden eerst de belangrijkste bevindingen van de 

resultaten samengevat als antwoord op de onderzoeksvragen van wat momenteel gekend is. 

Het eigenlijke doel is het vinden van verschillen in de configuraties en hoe deze invloed 

hebben op de verschillende performantie indicatoren.  

 

Om de verschillen tussen de configuraties te kunnen onderzoeken, dient men eerst de nodige 

informatie te hebben over hoe de configuraties gevormd worden. Aan de hand van een 

literatuurstudie werd hier inzicht in verkregen. Op basis van de beslissing tot klantencontact, 

de beslissing tot (ont)koppeling, de beslissing tot groepering, de doelstellingen van de 

organisatie, de complexiteit en diversiteit van de vraag en de mate van standaardisatie werd 

onderzocht hoe de configuraties van elkaar verschillen.  

 

Wanneer de stroomdiagrammen van de verschillende organisaties vergeleken worden, kan er 

besloten worden dat de taken die uitgevoerd worden gelijklopend zijn. Het proces start met de 

aanvraag van de cliënt. Deze aanvraag wordt beluisterd door een triage persoon om daarna 

doorgeschakeld te worden naar de correcte hulpverlener. Maar er is wel degelijk een verschil 

tussen de configuratie van de verschillende thuiszorgorganisaties. 

 

Uit de literatuur was af te leiden dat er drie belangrijke ontwerpbeslissingen zijn waarop de 

FO/BO configuratie gebaseerd is. Deze drie beslissingen zijn (1) de beslissing inzake 

klantencontact, (2) de (ont)koppelingsbeslissing en (3) de groeperingsbeslissing. Deze 

beslissingen moeten goed overwogen worden bij het opmaken van een configuratie. Deze 

beslissingen zullen invloed hebben op de klantenperceptie en op de performantie van de 

organisatie. Uit de studie bleek dat elke thuiszorgorganisatie een hoge mate van 

klantencontact verkiest. De gezondheidzorg wordt gekenmerkt door de unieke vraag van de 

cliënt. De steeds belangrijk wordende patiëntenrechten geven ook aan dat de cliënten steeds 

meer inspraak krijgen in de zorg. Larsson & Bowen (1989) stellen dat gezondheidzorg divers 

is en er nood is aan hoog klantencontact. Alle organisaties kozen dan ook voor een hoge mate 

van klantencontact. Dit kan ook afgeleid worden uit de missies en visies van de verschillende 

organisaties. Het opstarten van zorg bij een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie vraagt 

echter wel meer contact met klanten. Dit is dan vooral face-to-face contact. In deze 
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organisaties gebeurt namelijk een huisbezoek voordat de eigenlijke zorgen worden toegediend, 

terwijl bij een thuisverpleegkundige dienst onmiddellijk de zorg aangevat wordt. 

De mate van (ont)koppelen is afhankelijk van de organisatie en van de zorgvraag. Er kan 

besloten worden dat er in elke organisaties ontkoppeld gewerkt wordt, omdat men werkt met 

een triage persoon waardoor er overdracht moet gegeven worden aan de volgende werknemer 

in het proces. De mate van ontkoppelen is verschillend per organisatie. In welzijnszorg- en 

huishoudhulporganisaties wordt het proces over meer personen verdeeld dan in 

thuisverpleegkundige organisaties. Het aandeel dat de verschillende personen hadden in het 

onthaalproces was ook verschillend. Zo had de sectorverantwoordelijke een groter aandeel in 

het proces dan de triage persoon. Het ontkoppelen kan leiden tot standaardisatie en 

specialisatie wat mogelijks een voordeel kan leveren voor de organisatie. Maar het 

ontkoppelen kan ook leiden tot mogelijke fouten in het proces en vertraging. Daarom lijkt het 

ons sterk aangeraden om de activiteiten zoveel mogelijk te koppelen bij een werknemer. Zo is 

men goed op de hoogte van de situatie van de patiënt en kan er een responsievere en 

flexibelere dienstverlening aangeboden worden. Dit geeft ook zijn weerslag op de 

verschillende performantie indicatoren.  

De groeperingsbeslissing is een beslissing die moeilijker ingevoerd kan worden in de 

thuiszorg. De thuiszorg wordt gekenmerkt door hun mobiliteit, hierdoor bevinden 

zorgverleners zich nooit op een en dezelfde plaats. Uit de observaties die gevoerd werden ter 

plaatse, merkten we wel dat medewerkers van het onthaal functioneel gegroepeerd waren. Het 

functioneel groeperen zorgt ervoor dat problemen in het proces snel opgelost kunnen worden.  

 

Naast deze drie ontwerpbeslissingen worden er in de literatuur ook andere aspecten genoemd 

die van invloed zijn op de configuratie. De diversiteit en complexiteit van de vraag is er één 

van. Dit aspect heeft een grote invloed op welzijnszorg- en huishoudhulporganisaties. Een 

thuisverpleegkundige dienst heeft het voordeel dat de zorgvraag al op voorhand opgesteld is 

door de arts en dat men ook één soort dienst aanbiedt, namelijk thuisverpleging. Een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie biedt meerdere diensten aan zoals gezinszorg, 

poetshulp e.d. en wordt dan ook gekenmerkt door een hoge mate van diversiteit. In beide 

soorten organisaties is de complexiteit hoog, maar toch slaagt een thuisverpleegkundige dienst 

erin om de complexe situaties te herleiden naar een simpele gestandaardiseerde vraag. 

Larsson & Bowen (1989) bevelen aan dat men bij een grote variatie in vraag best gekoppeld 

werkt. Broekhuis et al. (2009) stellen echter dat er bij diverse en complexe zorgvragen best 

ontkoppeld gewerkt wordt. In dit onderzoek wordt vastgesteld dat er bij een hoge diversiteit 
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en hoge complexiteit van vraag ontkoppeld gewerkt wordt. Dit is namelijk zo bij een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie. Deze organisatie wordt dan ook ingedeeld onder 

configuratie II die opgesteld werd door Broekhuis et al. (2009). Configuratie II wordt 

getypeerd door meerdere betrokken werknemers en taken in zowel FO als BO. De 

strategische doelstellingen zijn ook gelijklopend met die van welzijnszorgorganisaties. Een 

thuisverpleegkundige dienst wordt onder configuratie III ingedeeld. Typerend voor deze 

configuratie zijn de vele taken in FO en het gestandaardiseerd werken. De strategische 

doelstellingen sluiten ook zeer goed aan bij de thuisverpleging.  

 

De mate van standaardisatie is een andere factor die van invloed is op de FO/BO configuratie. 

Standaardisatie heeft een invloed op de snelheid van het proces. Hoe meer gestandaardiseerd 

er gewerkt wordt, hoe sneller het proces vooruitgaat. De mate van standaardisatie is 

vermoedelijk ook afhankelijk van de variatie van de vraag. In welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisaties is er namelijk veel variatie terug te vinden in de vraag, terwijl dit 

minder het geval is bij een thuisverpleegkundige dienst. Thuisverpleging omvat natuurlijk ook 

een grote variatie in vraag. Maar men kan het telkens onderbrengen in een grotere rubriek, 

bijvoorbeeld wondzorg. De vraag is ook reeds op voorhand geformuleerd door de arts, wat het 

duidelijker maakt voor de permanentieverantwoordelijke. Bij welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisaties moet de vraag nog opgemaakt worden samen met de cliënt. Deze 

vraag kan dan uiteindelijk ook onder een grotere rubriek gebracht worden, maar eerst dient 

een huisbezoek te gebeuren om de vraag goed te omschrijven waardoor hier meer tijd voor 

nodig is. Een thuisverpleegkundige dienst werkt dan ook meer gestandaardiseerd door de 

minder grote variatie in vraag en door het gebruik van het EVD en computersoftware.   

 

Op basis van de verschillende FO/BO configuraties werd ook de performantie van de 

verschillende organisaties vergeleken met elkaar.  

De organisatie het WGK kwam het beste naar voren. Dit door de lage kosten, het 

gestandaardiseerd werken en de hoge mate van toegankelijkheid. De tak thuisverpleging bij 

SVHG scoorde ook zeer goed op de verschillende performantie indicatoren. We concluderen 

hieruit dat een thuisverpleegkundige dienst een goede score verkrijgt op de performantie 

indicatoren kosten, snelheid en toegankelijkheid. Het WGK scoort eveneens goed op kwaliteit, 

maar ze focussen zich vooral op kosten en snelheid.   

Bij gezinszorg waren de cliënten zeer tevreden over het face-to-face contact tijdens het 

huisbezoek en de tijd de men nam om de cliënten goed te begrijpen en te ondersteunen. 
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie meer 

nood heeft aan tijd en dat om verschillende redenen. Op de indicator snelheid wordt dan ook 

minder goed gescoord in tegenstelling tot een thuisverpleegkundige dienst. Een welzijnszorg- 

of huishoudhulporganisatie scoort daarentegen wel hoog op kwaliteit en toegankelijkheid.  

 

Er is een groot verschil in kosten tussen thuisverpleging en welzijnszorg. De ontkoppeling, de 

reeds geformuleerde zorgvraag en het standaardiseren heeft een voordeel op de kosten van het 

proces. Het ontkoppelen geeft een grotere productiviteit en specialisatie van de werknemer 

waardoor het proces effectiever verloopt. In het proces zijn minder werknemers betrokken 

waardoor er ook minder overdracht moet gegeven worden, dit leidt tot minder fouten en het 

sneller opstarten van de zorg. De reeds geformuleerde zorgvraag spaart ook een extra 

huisbezoek uit, dus ook de additionele kosten zoals vervoerskosten die hieraan verbonden zijn.  

 

Het snelste proces werd gezien bij organisaties die thuisverpleging aanbieden. Dit is 

vermoedelijk zo omdat er minder werknemers betrokken zijn in het proces, door de 

standaardisatie en de duidelijk geformuleerde zorgvraag. Wanneer de klanten bevraagd 

werden rondom snelheid in een welzijnsorganisatie waren er geen specifieke klachten. Uit het 

onderzoek kan dus afgeleid worden dat men dus tevreden is over de snelheid van het proces 

bij welzijnszorg, terwijl dit niet zo snel is als bij thuisverpleging. De mogelijke verklaring 

hiervoor is waarschijnlijk omdat de zorgnood minder urgent is. Men verwacht namelijk niet 

dat de welzijnszorg de volgende dag al kan opgestart worden. Bij thuisverpleging dient de 

zorg sneller opgestart te worden. Er kan dus besloten worden dat de omstandigheden waarin 

de zorg dient aangevraagd te worden ook een invloed heeft op de gepercipieerde kwaliteit.  

De toegankelijkheid verschilt naargelang de organisatie. Dit is niet op vlak van gekwalificeerd 

personeel. Het verschil was vooral te merken op vlak van financiële toegankelijkheid en 

fysieke toegankelijkheid. Door het derde betalersysteem kan de zorg sneller opgestart worden 

en met bachelor gediplomeerde werknemers kan de verpleegkundige de intake uitvoeren. 

 

Het blijkt dat thuisverpleging op bepaalde vlakken een voordeel heeft op een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie. Thuisverpleging heeft reeds een goed ontwikkelde zorgvraag, de 

derde betalers regeling, het gestandaardiseerd kunnen werken en bachelor gediplomeerde 

werknemers. Deze voordelen geven een positieve uitkomst op de verschillende performantie 

indicatoren.  
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Uit dit onderzoek kan dus besloten worden dat er verschillende aspecten meespelen in het 

vormen van een configuratie. De configuraties bevatten meestal dezelfde taken, maar in elke 

organisatie wordt er toch anders mee omgegaan. Door de verschillen in de configuraties 

resulteert dit ook in verschillende uitkomsten bij de performantie. Uit deze verschillen 

trachten we enkele suggesties te geven die mogelijks leiden tot een effectiever en efficiënter 

verloop van het onthaal van thuiszorgorganisaties.  

 

Suggesties voor welzijnszorg- of huishoudhulporganisaties  

 

Een opvallend resultaat dat vooral te merken is bij de organisatie WGK, is dat het werken met 

een elektronisch patiëntendossier zorgt voor een korter onthaalproces. De zaken die bij de 

intake ter sprake kwamen, kunnen namelijk onmiddellijk bij de cliënt ingevoerd worden door 

de verpleegkundigen en er is nadien geen administratieve verwerking meer nodig. Voor 

Familiehulp en SVHG zou het elektronische patiëntendossier op een draagbare computer ook 

voor een korter proces kunnen zorgen. Zo zou de sectorverantwoordelijke of de 

thuisverpleegkundige bij het huisbezoek het dossier helemaal kunnen vervolledigen en 

hierdoor zou de zorg dan ook sneller opgestart kunnen worden. Doordat de zorg ook sneller 

kan opgestart worden kan men een knelpunt van de welzijnsorganisatie aanpakken. Hierbij 

dient wel vermeld te worden dat een draagbare computer met elektronisch patiëntendossier 

kosten met zich zal meebrengen.  

 

Het opstellen van de zorgplanning gebeurt door de sectorverantwoordelijke en dit neemt veel 

tijd in beslag. Door te werken met een automatisch stratenplan, zoals dit gebeurt in het WGK 

kan men deze taak verdelen over de verzorgende en de sectorverantwoordelijken. Via het 

automatische stratenplan wordt de verzorgende gecontacteerd met de nieuwe zorg. Wanneer 

de verzorgende gecontacteerd wordt, kan ze een voorstel doen op welk tijdstip de zorg best 

ingepland wordt. Doordat de verzorgende goed weet hoe haar weekplanning eruit ziet kan ze 

de sectorverantwoordelijke helpen met het inplannen van de zorg. Wel dient hierbij de 

kanttekening gemaakt te worden dat de installatie van het systeem kosten met zich kan 

meebrengen en dat de verzorgende eventueel opgeleid zal moeten worden.  

 

Een andere suggestie die afgeleid werd, heeft betrekking op de intake. De intake in 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisaties wordt uitgevoerd door een sectorverantwoordelijke, 

waarna ze de nodige informatie doorgeeft aan de verzorgende. Deze overdracht kan eventueel 
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tot fouten leiden of het proces kan hierdoor langer duren. Door de verzorgende op te leiden 

kan het misschien mogelijk worden dat de verzorgende de intake uitvoert bij de cliënten. 

Doordat de verzorgende de intake doet, wordt ze op de hoogte gesteld over de zorg die ze zal 

moeten verlenen en zorgt dit voor minder fouten. Doordat de intake uitgevoerd wordt door de 

verzorgende, bouwt ze al een vertrouwensband op met de cliënt. Dit zal ook zorgen voor een 

korter proces en zo zal er minder overdracht zijn. Uit de literatuur kan afgeleid worden dat bij 

een complexe en diverse vraag de taken best door één iemand uitgevoerd worden. Dit geeft 

meer responsiviteit, maximale kennis van de situatie en kostenbesparing. Hierbij dient de 

kanttekening gemaakt te worden dat de training mogelijks kosten met zich zal meebrengen.  

 

Suggesties voor een thuisverpleegkundige dienst  

 

Het voordeel dat welzijnsorganisaties hebben, is dat men tijd heeft om de intake te doen. Bij 

thuisverpleging dient men de intake te doen bij hun gewone takenpakket. Doordat men de 

intake op voorhand doet en men hiervoor tijd krijgt, kan men de patiënten beter leren kennen 

en kunnen ze de situatie beter inschatten. Dit kan een voordeel leveren in kader van planning 

en voorbereiding van de zorg. De suggestie die dus gesteld wordt, is dat men in de 

thuisverpleging meer tijd dient vrij te maken om de intake uit te voeren. 

 

Algemene suggesties voor thuiszorgorganisaties 

 

Uit de observaties en interviews werd afgeleid dat de permanentie een hoge werkdruk heeft. 

Dit werd teruggevonden in elke organisatie. Werknemers lieten blijken dat een extra 

werknemer welkom zou zijn. Dit kan eventueel voor een lagere werkdruk en minder loss of 

calls zorgen. Het aanwerven van een nieuwe medewerker kan wel een extra kost leveren voor 

de organisaties. 

 

Uit het gevoerde onderzoek bleek dat de permanentie nood heeft aan goed opgeleid personeel. 

Dit personeel moet bekwaam zijn om de patiënten goed te ontvangen, de correcte vragen te 

stellen om een goed beeld van de cliënt te kunnen vormen en deze ook correct door te 

verbinden met de verantwoordelijke hulpverlener. Wanneer de permanentieverantwoordelijke 

hiertoe niet bekwaam is, kan dit tot vertraging van het proces leiden of moeilijkheden 

opleveren. Een goede training en opleiding van het permanentiepersoneel is dus van groot 

belang.  
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Een ander voorstel dat van belang is voor de permanentie is dat de inkomende aanvragen op 

één centraal punt toekomen, bijvoorbeeld een callcenter. Wanneer de aanvragen op 

verschillende plaatsen van de organisatie ontvangen worden, kan dit misschien tot verwarring 

leiden en tot een slechter beleid. Hoe dit kan gedaan worden is door enkel het nummer vrij te 

geven van een centrale. De cliënten kunnen dan bijvoorbeeld via sociale media dit centrale 

nummer terugvinden en kunnen ze hun aanvraag alleen maar in de centrale doen. Zo kan de 

triage van de cliënten correct gebeuren en komen de cliënten ook in contact met de juiste 

persoon. Het inschakelen van een centrale dienst kan mogelijk wel tot extra kosten leiden. 

 

5.1 Beperking van de onderzoeksmethodes 

In deze scriptie werden vooral Engelstalige en Nederlandstalige studies verwerkt. Het is 

mogelijk dat hierdoor andere belangrijke studies over het hoofd werd gezien.  

Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke studies die vooral de FO en BO bespreken 

in het bankwezen. Er zijn maar een weinig aantal studies die FO en BO bespreken in de 

gezondheidszorg.  

Er is momenteel weinig onderzoek naar de verschillende configuraties in de gezondheidszorg 

waardoor vooral oudere studies in deze literatuurstudie worden gebruikt, er is dus verder 

onderzoek vereist.  

Het is ook mogelijk dat niet alle mechanismen die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde 

configuratie worden besproken. Deze scriptie geeft een overzicht van wat tot vandaag 

geweten is over bepaalde beslissingen die leiden tot de configuratie. Het is goed mogelijk dat 

in de komende jaren andere en meer belangrijke ontwerpbeslissingen worden gevonden of dat 

de besproken ontwerpbeslissingen in deze scriptie weerlegd worden.  

In het onderzoek werden er verschillende cliënten geïnterviewd over de onthaalprocedure. Het 

was echter moeilijk om de cliënten bewust te maken over de problematiek van het onthaal. 

Cliënten trachten vooral geen ongenoegen uit te drukken waardoor alle indrukken vooral 

positief waren.  

Naargelang de tijdsinvestering was de ene samenwerking met organisaties soepeler dan de 

andere. Dit kan mogelijks tot vertekening leiden in het onderzoek.  

Het betreft een kleinschalig onderzoek waarin slechts 13 personeelsleden en 15 cliënten 

bevraagd werden. Dit kan eventueel tot vertekende resultaten leiden.   
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5.2 Toekomstperspectieven en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Dit onderzoek heeft inzichten gegeven over de FO/BO configuraties in de thuiszorg. Naast 

deze nieuwe inzichten, kan dit onderzoek ook mogelijkheden aanreiken voor toekomstig 

onderzoek. 

 

 Er dient meer onderzoek gedaan te worden naar FO/BO configuraties in de 

gezondheidszorg. Er zouden specifieke aanbevelingen moeten geformuleerd worden 

naar het onthaalproces toe.  

 Er werden enkele suggesties gegeven voor het effectiever en efficiënter laten verlopen 

van het onthaalproces. Deze suggesties zouden in een onderzoek kunnen onderzocht 

worden of deze wel praktische haalbaar zijn en hoe de kosten/baten zullen zijn van 

deze oplossingen.  

 Uit onderzoek bleek dat cliënten die beroep doen op thuiszorg een lange 

voorgeschiedenis hebben meegemaakt en dat deze mede invloed hebben op het proces. 

Uit interviews bleek dat de cliënten graag hun levensverhaal kwijt wilden en dat er 

veel gebeurd was vooraleer thuiszorg werd opgestart. Het lijkt interessant om ook deze 

aspecten te onderzoeken, namelijk: wanneer contacteert een patiënt een 

thuiszorgorganisatie. 

 Om de verschillende performantie indicatoren te scoren werden er ook percepties en 

indrukken van de patiënten bevraagd. Het lijkt interessant om een grootschalig 

kwalitatief onderzoek rond de percepties en indrukken van de cliënten op te starten. 

Dit zeker in kader van het groeiende belang op het vlak van cliëntentevredenheid en 

kwaliteit van zorg.  

 Rond toegankelijkheid zou er eventueel ook een onderzoek kunnen opgestart worden. 

In dit onderzoek werd dit ontleed aan de hand van observatie en interviews met 

cliënten. Via andere onderzoekmethoden zou men een ander beeld kunnen krijgen van 

de toegankelijkheid in de thuiszorg.   

 Er is ook een groot verschil in kosten te merken tussen de verschillende organisaties. 

Onderzoek naar hoe de kosten kunnen gedrukt worden in de organisaties lijkt ook 

interessant.  

 Dit onderzoek was vooral gericht op thuisverpleging en gezondheidszorgorganisaties 

die diensten aanboden als poetshulp en gezinszorg. Het lijkt ons ook interessant om 

andere thuiszorgorganisaties te onderzoeken in functie van FO/BO. Diensten die ons 
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interessant lijken zijn een huisartsenpraktijk in functie van thuisbezoeken, maaltijden 

aan huis, OCMW gebonden organisaties, klusjesdiensten…  

 Dit onderzoek was ook vooral geconcentreerd op het verloop van de onthaalprocedure. 

Het lijkt ook interessant om het verdere verloop van de thuiszorg te bekijken in functie 

van FO/BO. Dit in kader van facturatie, klachtenbemiddeling e.d.  
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6 HOOFDSTUK 6: CONCLUSIE  

Terugkijkend op het onderzoek kan er besloten worden dat er verschillende FO/BO 

configuraties van het onthaalproces in de thuiszorg bestaan en dat ze elk een invloed hebben 

op de verschillende performantie indicatoren. Er zijn verschillende factoren in de organisaties 

aanwezig, die de specifieke FO/BO configuratie mee vorm geven en ook mee de performantie 

bepalen. Zo zijn er de beslissing tot klantencontact, de beslissing tot (ont)koppeling, de 

groeperingsbeslissing, de doelstellingen van de organisatie, de mate van complexiteit en 

diversiteit en de mate van specialisatie en standaardisatie.  

 

Op basis van deze bepalende factoren kan er geconcludeerd worden dat er wel degelijk een 

verschil is tussen de FO/BO configuratie van een thuisverpleegkundige dienst en een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie. De mate van klantencontact is hoger in een 

welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie, ook wordt in deze organisatie een grotere mate van 

ontkoppeling gezien omdat er meerdere werknemers betrokken zijn in het proces. Verder is er 

ook sprake van meer complexe en diverse zorgaanvragen. Dit heeft ook tot gevolg dat er een 

ander performantie wordt gezien in deze twee soorten organisaties. Een thuisverpleegkundige 

dienst scoort beter op vlak van kosten en snelheid terwijl een welzijnszorg- of 

huishoudhulporganisatie beter scoort op kwaliteit. Op vlak van toegankelijkheid werden 

weinig verschillen teruggevonden in de configuraties. Het gebruik van IT is een bevorderlijke 

factor in het kader van kosten en kwaliteit van het proces maar het heeft ook een invloed op 

het gestandaardiseerd verlopen van het proces.  

 

Uiteindelijk liet het empirisch onderzoek ons ook toe om een aantal suggesties te formuleren 

die het onthaalproces effectiever en efficiënter kunnen laten verlopen. Graag hadden we 

antwoord gegeven op de vraag: 'Welke configuratie scoort het best?'. Op deze vraag kan 

echter geen algemeen antwoord geformuleerd worden. Een configuratie kan immers niet op 

alle vlakken de beste zijn. Wanneer een organisatie goede kwaliteit wil aanbieden, is het 

mogelijk dat er minder goed gescoord wordt op vlak van kosten. Een organisatie moet dus een 

goede afweging maken van waar men naartoe wil. De configuratie moet namelijk gevormd 

worden op basis van de kenmerken van de organisatie. Er moeten verschillende accenten 

gelegd worden in de configuratie naargelang men andere performantie indicatoren wil 

bereiken.  



81 
 

Uit het onderzoek kan afgeleid worden dat wanneer een organisatie snelheid, 

kosteneffectiviteit en toegankelijkheid belangrijk vindt, de organisatie aandacht zal moeten 

schenken aan weinig ontkoppelen en weinig personeelsleden in het onthaalproces. Verder zal 

de organisatie ook gestandaardiseerd te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van 

computersoftware. Wanneer een organisatie belang hecht aan kwaliteit zullen er vooral 

accenten moeten gelegd worden op het ontkoppelen van het proces en het inschakelen van 

meerdere werknemers. Ook zullen de FO activiteiten uitgebreid moeten zijn. In het kader van 

thuiszorg denken we dat het belangrijk is om al deze aspecten mee te nemen in de 

configuraties. We zijn echter van mening dat thuiszorg een urgente vraag is, waardoor we 

vermoeden dat er aandacht zal moeten geschonken worden aan snelheid en toegankelijkheid. 

 

Wanneer men wetenschappelijke literatuur raadpleegt over FO/BO vindt men voornamelijk 

literatuur terug uit de bankwereld of de zakelijke wereld. Er is nog weinig tot geen onderzoek 

verricht over het aandeel FO/BO configuratie in de thuiszorg. Via dit onderzoek kan er 

besloten worden dat de FO/BO configuratie een invloed heeft op de gezondheidszorg. De 

verschillende theorieën die werden opgezocht, ook toegepast kunnen worden in de 

gezondheidszorg. Zeker in kader van het onthaal kan opgemerkt worden dat het evalueren van 

de FO/BO configuratie een handig hulpmiddel is.  
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Bijlage 1: Interviewvragen  

Vragen voor het personeel  
 

1. Wat bent u van opleiding?  

2. Hoe ziet uw takenpakket er uit betreffende een nieuwe aanvraag? En hoelang duurt uw 

aandeel?  

3. Welke taken voert u uit samen met de cliënt en waarom? 

4. Welke taken voert u uit zonder de cliënt en waarom?  

5. Waarom worden er volgens u zoveel taken uitgevoerd samen met de cliënt?  

6. Hoe ervaart u de werkdruk om minder dan 5% los of calls te hebben en hoe wordt dit 

opgelost tijdens piekmomenten?  

7. Werkt u gestandaardiseerd? 

8. Hoeveel mensen zijn er volgens u bezig aan een nieuwe aanvraag?  

9. Hoeveel mensen moet u contacteren om een normaal proces te vervolledigen?  

10. Hoe verloopt de overdracht van informatie?  

11. Hoe wordt u op de hoogte gesteld van een nieuwe aanvraag en vindt u deze methode 

goed?   

12. Hoe lang duurt volgens u de aanvraag tot de eerste verzorging?  

13. Duurt het proces langer naargelang het type cliënt? Bijvoorbeeld een geriatrische 

patiënt ten opzichte van een kind.  

14. Hoe goed bent u op de hoogte van de situatie van de cliënt wanneer u de eerste hulp 

moet aanbieden? Krijgt u soms onvoldoende informatie of verkeerde informatie door?  

15. Gebeuren er soms fouten tijdens de eerste verzorging die te wijten zijn aan het gebrek 

aan informatie of aan de verkeerde informatie?  

16. Merkt u dat er een groot verschil is tussen de aanvraag die u kreeg en de uiteindelijke 

zorg die geleverd wordt?  

17. Waar treedt er volgens u ruis op in het proces?  

18. Waarom is een intake nodig? Wat wordt er zoal bevraagd?  

19. Wat vindt u zelf van het onthaalproces?  

20. Merkt u onduidelijkheden op voor de cliënt bij de eerste aanvraag? Ondervindt de 

patiënt moeilijkheden bij de aanvraag? Wat is volgens u de oorzaak van deze 

moeilijkheden?  

21. Vindt u het proces verwarrend vanuit het standpunt van de cliënt?   
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22. Krijgt u klachten over het onthaalproces? Eventueel over de snelheid, 

toegankelijkheid.  

23. Hoe reageert de klant op het feit dat u iemand anders bent dan de persoon waarmee ze 

gebeld hebben?  

24. Weet de cliënt waar hij terecht kan bij problemen?  

25. Wat vindt u van de flexibiliteit?  

26. Hoe wordt er in de organisatie omgegaan met de unieke vraag van de cliënt?  

27. Hoe ervaart u de toegankelijkheid?  

28. Is er mogelijkheid tot doorverwijzing? Waarom wordt dit volgens u gedaan? Ervaart u 

hier moeilijkheden bij?  

29. Is het onthaalproces doorheen de jaren al eens veranderd? Zo ja, waarom was dit nodig 

en is dit volgens u een verbetering? 

30. Heeft u aanbevelingen die het proces zouden kunnen verbeteren?  

31. Wat zijn de voordelen en de nadelen van het onthaalproces?  

32. Wat zijn de doelstellingen van uw job en kunt u deze inlossen?  

 

Vragen voor de cliënt  

 

1. Heeft u reeds ervaring met thuiszorgorganisaties? 

2. Hoe heeft u de eerst aanvraag ervaren? Waarom vond u dit?  

3. Hoe heeft u de toegankelijkheid van de organisatie ervaren? Heeft u meer dan één keer 

moeten bellen of werd uw oproep direct beantwoordt?  

4. Waren er onduidelijkheden in het onthaalproces?  

5. Heeft u bepaalde fouten ervaren in het onthaalproces?  

6. Heeft u specifieke klachten over de onthaalprocedure? 

7. Waar bent u tevreden over inzake het onthaalproces?  

8. Wat vond u van het tempo?  

9. Met hoeveel personen kwam u in contact eer de eerste verzorging werd toegediend?  

10. Hoe heeft u de hoeveelheid personen ervaren?  

11. Hoeveel tijd is er volgens u verstreken tussen uw aanvraag en wanneer de eerste hulp 

aan huis kwam? Hoe heeft u deze tijd ervaren?  

12. Hoe goed was de hulpverlener op de hoogte van uw situatie bij de eerste verzorging?  
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13. Heeft u kunnen meebeslissen over de inhoud van de zorg? Was deze zorg goed 

afgestemd op uw noden?  

14. Kunt u meebeslissen over de tijdstippen van de zorg? Hoe goed wordt hieraan 

tegemoet gekomen?  

15. Heeft de organisatie oor naar uw specifieke vragen?  

16. Kunt u beslissen welke hulpverlener langs komt? Hoe wordt hiermee omgegaan?  

17. Weet u waar u terecht kunt bij vragen?  

18. Hoe tevreden bent u over de onthaalprocedure op een schaal van 1 tot 10?  

19. Zou  u, na de aanvraag, deze organisatie ook aanraden aan een vriend of familielid?  
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Bijlage 2: Overzicht geïnterviewde personen  

In onderstaande tabel worden de medewerkers weergegeven die geïnterviewd werden.  

Tabel 8 Geïnterviewde medewerkers 

Organisatie  Functie  Duur  

Familiehulp  Sectorverantwoordelijke (verkennend gesprek)  ± 2u 

Familiehulp Algemeen directeur (verkennend gesprek)  ± 1u  

Familiehulp Permanentieverantwoordelijke 58’ 42” 

Wit-Gele Kruis Verantwoordelijke Onthaal en Facturatie (verkennend gesprek) ± 2u 

Wit-Gele Kruis Administratief medewerker (vooral na 18u en in weekend)  48’ 30” 

Wit-Gele Kruis Administratief medewerker 46’11” 

Wit-Gele Kruis Verpleegkundige  23’ 31” 

Wit-Gele Kruis Nursing begeleidster 40’ 15” 

Wit-Gele Kruis BO-medewerker  25’ 54” 

Solidariteit voor het Gezin Contact center coördinator (verkennend gesprek)  ± 1u 30' 

Solidariteit voor het Gezin Kwaliteitscoördinator (verkennend gesprek)  ± 30' 

Solidariteit voor het Gezin Bediende thuisverpleging 4' 53" 

Solidariteit voor het Gezin Zorgcoach Protocol 3 1u 7' 

 

In onderstaande tabel worden de cliënten of mantelzorgers weergegeven die geïnterviewd 

werden.  

Tabel 9 Geïnterviewde cliënten of mantelzorger 

Organisatie  Rol in het proces   Duur  

Familiehulp  Maatschappelijk werker, aanvraag voor bewoner die instelling mocht 

verlaten 

20'30" 

Familiehulp Mantelzorger, aanvraag voor vader 9' 23" 

Familiehulp  Mantelzorger, aanvraag voor vader   

Familiehulp Mantelzorger, aanvraag voor moeder 6' 43" 

Wit-Gele Kruis Cliënt 5' 30" 

Wit-Gele Kruis Cliënt 7' 05" 

Wit-Gele Kruis Cliënt 10' 02" 

Wit-Gele Kruis Cliënt 6' 40" 

Wit-Gele Kruis Cliënt 6' 13" 

Wit-Gele Kruis Cliënt 5' 

Wit-Gele Kruis Mantelzorger, aanvraag voor moeder 7' 32" 

Solidariteit voor het Gezin Mantelzorger, aanvraag voor moeder 11' 20" 

Solidariteit voor het Gezin Mantelzorger, aanvraag voor moeder 20' 38" 

Solidariteit voor het Gezin Mantelzorger, aanvraag voor moeder 10' 21" 

Solidariteit voor het Gezin Mantelzorger, aanvraag voor man  13' 29" 
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Bijlage 3: Case studie protocol 

 

A. Introductie tot de case studie en het doel van het protocol 

 

 Hoofdonderzoeksvragen:  

o Hoe wordt de configuratie van de FO en BO in de onthaaldienst van een 

thuiszorgorganisatie bepaald en welke factoren spelen hierin mee? 

o Hoe verschilt de FO/BO configuratie van een thuisverpleegkundige dienst en 

een welzijnszorg- of huishoudhulporganisatie? 

 Subonderzoeksvragen:  

o Welke impact heeft de configuratie op de prestatie of performantie van de 

thuiszorgorganisatie?  

o Welke verschillende ontwerpbeslissingen vormden de FO/BO configuratie?  

o Hoe verschilt de FO/BO configuratie in de verschillende 

thuiszorgorganisaties?  

o Hoe verschilt de performantie van de FO/BO configuratie in de verschillende 

thuiszorgorganisaties?  

 Theorie: Uit de literatuurstudie is gebleken dat de FO/BO configuratie op 

verschillende wijzen ingevuld kan worden ook kwam aan het licht dat verschillende 

elementen zoals de hoeveelheid klantencontact of de complexiteit van de zorgvraag 

een impact kunnen hebben op de configuratie van de FO en BO van thuiszorg- en 

welzijnsdiensten. In dit case studie onderzoek zal dit kader getoetst worden aan de 

onthaaldiensten van drie thuiszorgorganisaties in Vlaanderen.  

 Doel van het protocol: het protocol vormt een belangrijke leidraad voor het onderzoek  

 

B. Data-collectie procedures  

 

 Plaats van het onderzoek: 

o Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen vzw 

Annuntiatenstraat 47  

8000 Brugge 

Mail: info@wgkwvl.be 
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o Familiehulp vzw Zorgregio Ieper 

Ieper Business Park, Ter Waarde 69 

8900 Ieper 

Mail: ieper@familiehulp.be 

o Solidariteit voor het gezin 

Tentoonstellingslaan 76 

9000 Gent 

 Datacollectie plan:  

Onderzoeken van de elementen die een invloed hebben op de FO/BO configuratie van 

onthaaldiensten van thuiszorgorganisaties en de impact van deze specifieke 

configuratie op hun performantie aan de hand van: 

o Documentatie van de organisaties  

o Observaties: directe observaties  

o Interviews met personeel: gerichte interviews die plaatsvinden in de 

organisatie zelf  

o Interviews met cliënten: gerichte interviews die telefonisch uitgevoerd worden 

samen met de cliënten 

o Collectie van de gegevens: februari en maart 2014 

o Analyse van de gegevens: april tot mei 2014 

 Voorbereiding voor de start van het onderzoek  

o Contact opnemen met organisaties  

o Aanvraag ethisch comité 

o Informatie- en toestemmingsformulier personeel opstellen  

o Informatie- en toestemmingsformulier cliënten opstellen  

o Interviewvragen opstellen  

o Literatuurstudie  

 Materiaal ter beschikking in het veld:  

o Audioapparaat  

o Schrijfmateriaal 

o Notitieblok  

o Lokaal ter plaatse  
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C. Schets van het case studie verslag  

 

 Ethische kwesties: respecteren van de privacywetgeving, goedkeuring ethisch comité 

UZ Gent  

 Innovativiteit van het onderzoek: welke configuraties heersen er in de thuiszorg, welke 

invloed heeft dit op de performantie en wat is de meest efficiënte configuratie  

 Outcome: welke configuraties zijn er en welke elementen hebben invloed op de 

FO/BO configuratie van onthaaldiensten van thuiszorgorganisaties en wat is de impact 

ervan op hun prestaties  

 Structuur van het case studie verslag:  

o Abstract 

o Literatuurstudie  

o Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling 

o Methodologie  

o Resultaten 

o Discussie en aanbevelingen voor verder onderzoek 

o Conclusie 

o Literatuurlijst  

o Bijlagen 

 

D. Case studie vragen  

 

 Hoe verloopt het proces vanaf de aanvraag van de zorg tot en met de eerste zorg die 

wordt toegediend?  

Bronnen van informatie: observaties, interviews, documenten  

 Welke configuratie wordt gehanteerd in de organisatie? 

Bronnen van informatie, observaties, interviews, documenten 

 Welke elementen hebben invloed op de configuratie die gehanteerd wordt in de 

organisatie? 

Bronnen van informatie: observaties, interviews 

 Welk effect heeft de configuratie op de performantie van de organisatie? Bronnen van 

informatie: observaties, interviews  
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 Hoe heeft de cliënt het aanvraagproces ervaren?  

Bronnen van informatie: interviews  

 

E. Case studie evaluatie  

 

 Periode: april tot mei  

 Hoe:  

o Kwalitatieve en kwantitatieve verwerking  
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Bijlage 4: FO/BO configuratie Familiehulp  

 

Activiteiten  

Het proces in Familiehulp start bij actie van de cliënt. De cliënt kan de organisatie bereiken 

tijdens de kantooruren, zowel telefonisch, persoonlijk, per e-mail of schriftelijk.  

Wanneer de cliënt de aanvraag per e-mail doet kan dit gebeuren via de website van 

Familiehulp
1
. Op de site kan er een formulier ingevuld worden met informatie die voor de 

dienst relevant is. De relevante informatie, zoals de administratieve gegevens worden in 

'maatsoftware' opgenomen. De zorgvraag wordt dan door het systeem zelf naar de 

sectorverantwoordelijke gestuurd die verantwoordelijk is voor de regio waartoe de cliënt 

behoort. De sectorverantwoordelijke zal dan contact opnemen met de cliënt.  

Wanneer de aanvraag telefonisch gebeurt dan komt de cliënt terecht bij de FO medewerker, 

namelijk de permanentieverantwoordelijke. Deze medewerker zal de cliënt bevragen. De 

permanentieverantwoordelijke zal de zorgaanvraag registreren indien deze past binnen het 

aanbod van Familiehulp. Wanneer Familiehulp niet aan de vraag kan voldoen, dan wordt deze 

doorverwezen en volgt er geen verdere registratie. Wanneer deze echter wel past binnen het 

zorgaanbod, volgt er een registratie van de aanvraag in de ‘maatsoftware’ van Familiehulp 

door de permanentieverantwoordelijke. Tijdens dit gesprek wordt ook een afspraak gemaakt 

over verdere contactopname. Deze contactopname gebeurt door de sectorverantwoordelijke of 

de centrale intaker binnen de vijf werkdagen. Bij deze stopt het eerste contact met de cliënt. 

Daarna vervolledigt de permanentieverantwoordelijke de aanvraag in de 'maatsoftware'. 

Waarna de permanentieverantwoordelijke de aanvraag via het 'maatwerk' toewijst aan het 

bevoegd personeel. Dit is de sectorverantwoordelijke of de centrale intaker die bevoegd is 

voor de specifieke regio waartoe de cliënt behoort. 'Maatwerk' verstuurt automatisch een 

bericht naar de mailbox van de sectorverantwoordelijke of de centrale intaker.   

Op het moment dat de sectorverantwoordelijk op de hoogte is gebracht van de nieuwe 

zorgaanvraag, zal deze contact opnemen met de cliënt voor een huisbezoek. De 

sectorverantwoordelijk voert tijdens dit bezoek een intake uit. Onderdelen van deze intake 

zijn o.a. een sociaal onderzoek, opmaken BEL-score (naargelang het om gezinszorg of 

poetshulp gaat), invullen zorgprotocol, cliëntbijdrage berekenen, praktische en 

administratieve aspecten van de zorgverlening en het overhandigen van de klachtenprocedure. 

Er werd nadruk gelegd op het feit dat zeker de prijs moet vermeld worden bij het huisbezoek. 

                                                           
1
 http://www.familiehulp.be/diensten/aanvraag.php 
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Nadien vervolledigt de sectorverantwoordelijke het papieren en digitale cliëntendossier. Het 

rijksregisternummer, de reden van de zorgvraag, de datum van het huisbezoek, het 

vervolledigen van het zorgprotocol en het toewijzen van een gezinscode zijn o.a. zaken die 

aangevuld worden. Wanneer de intake gebeurde door een centrale intaker dan wordt het 

digitale en papieren cliëntendossier, na vervolledigen, overgedragen aan een 

sectorverantwoordelijke.  

Na het vervolledigen van het dossier, moet de zorg nog ingepland worden in de werkregeling. 

De planning wordt opgemaakt door van vrijdag tot vrijdag door de sectorverantwoordelijke. 

Hierbij worden vrije momenten ingevuld en wordt er rekening mee gehouden om de juiste 

persoon aan de juiste cliënt te verbinden.  Ook moet er rekening gehouden worden met het 

aantal uur dat een werknemer werkt. De planning wordt voor één of twee weken opgemaakt. 

Wanneer er na het opmaken van de planning nog wijzigingen gemeld worden (bijvoorbeeld 

cliënt belt om te melden dat hij dinsdag niet thuis is), dan is de permanentieverantwoordelijke 

degene die de planning moet aanpassen. De permanentieverantwoordelijke is dus 

verantwoordelijk voor de planning vanaf het moment dat de sectorverantwoordelijke deze 

doorgeeft als afgerond. Behalve voor een nieuwe aanvraag, dan is het de 

sectorverantwoordelijke die de nieuwe aanvraag moet proberen in te passen in de al 

opgestelde planning. Dit is vaak arbeidsintensief, omdat er onderhandeld moet worden met de 

personeelsleden. Hun werkdruk mag namelijk niet te hoog worden, maar de cliënt moet ook 

kunnen geholpen worden. Om de week of twee weken (afhankelijk van de wijk) wordt een 

wijkvergadering georganiseerd. Het overleg gebeurt hier tussen de sectorverantwoordelijke 

van die wijk en het personeel dat op die wijk tewerkgesteld is. Tijdens deze vergadering 

wordt de planning overlopen en wordt in dialoog de planning aangepast waar nodig. Deze 

wijkvergadering vindt telkens plaats op donderdag, voordat de definitieve planning door de 

sectorverantwoordelijke wordt opgemaakt. Vanaf de vrijdag is het dan de 

permanentieverantwoordelijke die bevoegd is voor de wijzigingen hierin, zoals reeds eerder 

vermeld.  

 

Beslissing tot klantencontact 

De activiteiten in het proces kunnen ingedeeld worden in drie groepen: cliënt, FO en BO.  

In dit proces worden de volgende activiteiten uitgevoerd door de cliënt:  

 Aanvraag tot zorg 

 Geven van informatie aan sectorverantwoordelijke tijdens huisbezoek 

 Het akkoord verklaren met de voorgestelde zorgen   
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De FO activiteiten worden verricht door werknemers in het bijzijn van cliënten. De volgende 

activiteiten uit het proces kunnen gezien worden als FO activiteiten:  

 Ontvangen en beluisteren van de zorgaanvraag 

 Registreren van de zorgaanvraag van de cliënt  

 Afspraak maken over contactopname  

 Afspraak maken voor huisbezoek 

 Afleggen van het huisbezoek 

 Verwittigen van cliënt betreffende de planning 

 Eerste hulp verlenen  

Tot slot zijn er ook nog activiteiten die uitgevoerd worden zonder dat cliënten betrokken zijn. 

De activiteiten die als BO activiteiten gezien kunnen worden zijn:  

 Volledig invullen van de aanvraag in de maatsoftware 

 Toewijzen van de aanvraag aan de sectorverantwoordelijke of centrale intaker 

 Contacteren van andere hulpverleners naargelang de complexiteit van de vraag 

 Afwerken van het cliëntendossier 

 Toewijzen aan zorgverlener en overdrachtsinformatie geven 

 Opmaken van werkregeling in overleg met verzorgende 

 Verwittigen van verzorgende betreffende de planning 

 

Beslissing tot (ont)koppeling  

In het proces van Familiehulp wordt er vooral ontkoppeld gewerkt De 

permanentieverantwoordelijke voert FO activiteiten uit, namelijk de zorgvraag beluisteren, 

administratieve gegevens opvragen. Maar ze voert ook activiteiten uit in BO zoals toewijzen 

van de aanvraag aan de verantwoordelijke sectorverantwoordelijke. 

Daarna wordt de aanvraag van die ene cliënt over gebracht naar een andere werknemer, 

namelijk de sectorverantwoordelijke. Hier wordt dus een eerste keer ontkoppeld. De 

sectorverantwoordelijke voert activiteiten uit FO, namelijk het afleggen van het huisbezoek. 

Maar ook activiteiten in BO, zoals het afwerken van het cliëntendossier, het opmaken van een 

werkregeling. Dit is dus gekoppeld werken.  

Na het opmaken van de werkregeling vindt een overdracht plaats tussen de 

sectorverantwoordelijke en de hulpverlener of verzorgende. Hier wordt het proces dus een 

tweede keer ontkoppeld. De verzorgende haar taken bestaan voornamelijk uit FO activiteiten. 
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We stellen vast dat het proces vervolledigd wordt door verschillende personen met elk hun 

eigen aandeel. Drie personen werken FO, waarvan twee in combinatie met hun BO taken.  

 

Beslissing tot groepering  

De permanentieverantwoordelijken bevinden zich samen in één lokaal. Er is telkens één 

iemand die constant op onthaal werkt, de andere twee (of soms drie) 

permanentieverantwoordelijken houden zich bezig met de planning van de week. Deze 

permanentieverantwoordelijken zijn dan elk verantwoordelijk voor één regio. Zo heb je regio 

Veurne en Ieper. De sectorverantwoordelijken werken ook allen samen in één ruimte. Er zijn 

ongeveer 10 sectorverantwoordelijken. We kunnen stellen dat het hier gaat om functionele 

teams omdat ze allen dezelfde functie uitoefenen. 
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Bijlage 5: FO/BO configuratie Wit-Gele Kruis   

 

Activiteiten  

De aanvraag start met een actie van de cliënt. De aanvraag kan telefonisch, via mail of 

persoonlijk gebeuren. Telkens wanneer men een nieuwe aanvraag binnenkrijgt in het 

secretariaat of de permanentie loopt de administratief medewerker een gestandaardiseerde lijst 

af met vragen. Deze vragen zijn vooral van administratieve aard, zoals naam, adres, 

geboortedatum, rijksregisternummer, mutualiteit. Natuurlijk worden ook vragen gesteld rond 

de eigenlijke zorgvraag. Dit wordt allemaal genoteerd en daarna wordt het gesprek afgerond. 

Vervolgens wordt de zorg aan een verpleegkundige toegewezen met behulp van het 

automatisch stratenplan en wordt de zorg aan de elektronische dienstlijst toegevoegd. De 

verpleegkundige die werkt in de straat waar de cliënt woont, wordt verwittigd. Zij wordt dus 

de verantwoordelijke verpleegkundige. Ze wordt verwittigd door middel van een melding in 

haar elektronisch verpleegdossier (EVD). Op deze manier weet ze dat er een nieuwe cliënt op 

haar toer is bijgekomen. Ze ontvangt eveneens een sms of een telefoonoproep. De sms 

ontvangt ze wanneer de zorg niet meer in het zelfde dagdeel moet uitgevoerd worden. Ze 

wordt opgebeld wanneer de zorg wel nog in hetzelfde dagdeel moet gebeuren. Met dagdeel 

wordt de voormiddag, namiddag of avond bedoeld.  

Via het EVD beschikt de verpleegkundige dus over voldoende informatie om de eerste zorgen 

te kunnen toedienen. Het betreft echter wel nog steeds standaardinformatie. Deze informatie 

dient dus aangevuld te worden met informatie die bekomen wordt door middel van het 

intakegesprek. Dit intakegesprek vindt plaats tijdens het eerste bezoek. Met behulp van het 

EVD wordt een gestandaardiseerde lijst met vragen overlopen. Dit gebeurt samen met de 

cliënt. Soms wordt deze lijst sneller doorlopen of aangepast naargelang de zorg. Deze intake 

is ook belangrijk omdat er dan een KATZ-schaal opgemaakt wordt. Dit is nodig in functie van 

de facturatie en het aantal keer het WGK mag langsgaan. Na deze handeling is het dossier 

volledig in orde en is de patiënt opgenomen in het bestand van het WGK.  

Bij complexe zorg wordt de nursing begeleider betrokken in het proces. Het WGK definieert 

toiletzorg als complexe zorg. Het proces verloopt gelijkaardig aan het proces bij een reguliere 

zorgaanvraag. Het enige verschil is dus, als een cliënt een aanvraag doet tot toiletzorg, dan zal 

de nursing begeleider binnen de vijf dagen na de eerste zorgen langsgaan. De intake wordt 

nog steeds uitgevoerd door de basisverpleegkundige. De nursing begeleider gaat langs om de 

eigenlijke zorgvraag in kaart te brengen en om vast te stellen of het WGK voldoende aan deze 
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zorgvraag tegemoet kan komen en of er nog meer kan of moet gedaan worden. Ze probeert 

eigenlijk de gehele zorgvraag te omvatten. Tijdens dit bezoek worden ook afspraken gemaakt 

met de zorgvrager en de mantelzorgers. Verder wordt ook de verpleegkundige geëvalueerd en 

wordt nagekeken hoe goed het onthaalproces is verlopen. Door het beter in kaart brengen van 

de complexe zorgvraag kan de nursing begeleider eventueel andere hulpverleners en 

thuiszorgorganisaties contacteren indien dit nodig is. Zo is er een samenwerking met 

Familiehulp. Een laatste taak van de nursing begeleider is het eventueel wijzigen van de 

planning die gebeurde door het automatisch stratenplan. De zorg wordt soms toegewezen aan 

een andere dienst om aan de verwachtingen, de zorginhoud en de draagkracht van de dienst te 

voldoen.  

Het WGK is 24 uur op 24 bereikbaar en dit 7 dagen op 7. Dit is zo omdat ze beschikken over 

een permanentiedienst te Brugge. Van 8u tot 12u en van 14u tot 18u kunnen de cliënten het 

secretariaat van hun regio bereiken. Maar over de middag tussen 12u en 14u, van 18u tot 8u 

en ook tijdens het weekend wordt men doorverbonden met de permanentie. Het proces 

gebeurt gelijkaardig zoals het voorgaande. Alleen moet het secretariaat van de 

verantwoordelijke regio ook verwittigd worden inzake de nieuwe aanvraag. Dit is nodig 

omdat het secretariaat de voorschriften en de facturatie zal verwerken. Het is dan ook de 

verpleegkundige haar verantwoordelijkheid om via het EVD haar collega-verpleegkundige op 

de hoogte te stellen van de nieuwe zorgen tot dat het secretariaat terug open gaat. Het WGK 

West-Vlaanderen bestaat in totaal uit 13 regionale secretariaten. Na de kantooruren is er één 

permanentiedienst in Brugge.  

 

Beslissing tot klantencontact 

De activiteiten in het proces kunnen ingedeeld worden in drie groepen: cliënt, FO en BO.  

In dit proces worden de volgende activiteiten uitgevoerd door de cliënt:  

 Aanvraag tot zorg 

 Geven van informatie aan het secretariaat of permanentie  

 Geven van informatie aan de verpleegkundige tijdens het intakegesprek  

De FO activiteiten worden verricht door werknemers in het bijzijn van cliënten. De volgende 

activiteiten uit het proces kunnen gezien worden als FO activiteiten:  

 Ontvangen en beluisteren van de zorgaanvraag 

 Registreren van de zorgaanvraag van de cliënt  

 Invullen van de aanvraag in het elektronisch systeem 
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 Administratieve gegevens opvragen  

 Verwittigen van cliënt inzake planning  

 Intakegesprek  

 Eerste hulp verlenen  

 Complexere zorg: opvolgingsgesprek door nursing begeleider  

Tot slot zijn er ook nog activiteiten die uitgevoerd worden zonder dat cliënten betrokken zijn. 

De activiteiten die als BO activiteiten gezien kunnen worden zijn:  

 Toewijzen van de aanvraag aan de verantwoordelijke verpleegkundige met behulp van 

automatisch stratenplan  

 Afspraken en zorg registreren voor verdere planning 

 Zorg aan elektronische dienstlijst toevoegen  

 Verwittigen van de verpleegkundige/nursing begeleider  

 Eventueel andere hulpverleners contacteren  

 Eventueel planning wijzigen en zorg aan definitieve dienst toewijzen   

 

Beslissing tot (ont)koppeling  

Bij het WGK worden de activiteiten in het onthaalproces door verschillende werknemers 

verricht. De administratief medewerker verricht zowel FO activiteiten als BO activiteiten. 

Vervolgens wordt het proces ontkoppeld en gebeurt een eerste overdracht naar de 

verantwoordelijke verpleegkundige.  De verpleegkundige verricht voornamelijk FO taken. Ze 

voert het intakegesprek en vervolledigt het dossier in nabijheid van de cliënt om de zorg 

volledig te omvatten en om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen.  

Bij complexe zorg gebeurt er ook een overdracht naar de nursing begeleider die dan de patiënt 

bezoekt binnen de vijf dagen na het toedienen van de eerste zorgen. Haar takenpakket bestaat 

dus uit FO taken, maar eveneens uit BO taken. Ze contacteert indien nodig andere 

hulpverleners en bekijkt ook of de planning niet gewijzigd moet worden. Het takenpakket van 

de nursing begeleider is dus gekoppeld. We kunnen dus besluiten dat het proces door 

verschillende personen vervolledigd wordt met elk hun eigen aandeel. In een reguliere situatie 

werken twee personen FO, waarvan 1 in combinatie met BO taken. Bij een complexe situatie 

wordt er een derde persoon betrokken in het proces die FO en BO taken combineert. Zowel de 

FO en de BO wordt dan verdeeld over meerdere werknemers.   

 

 



100 
 

Beslissing tot groepering  

Het personeel dat in het secretariaat werkt of op de permanentie zijn de administratief 

medewerkers. Zij bevinden zich samen in één lokaal. Hieruit kunnen we besluiten dat ze 

functioneel gegroepeerd zijn omdat ze samen dezelfde functie uitvoeren.   

De verpleegkundigen van het WGK zijn alleen op toer. Ze werken niet samen met een collega 

wanneer ze de intake uitvoeren. Wel werken ze goed samen in functie van overdracht. 

Wanneer de ene verpleegkundige de toer overneemt van degene die de dag ervoor gewerkt 

heeft moet er informatie doorgegeven worden. Dit kunnen we mogelijks als een groepering 

zien. We zien deze groepering als een functionele groepering omdat deze werknemers 

dezelfde functie uitoefenen.   

De nursing begeleider werkt vooral alleen waardoor er geen groeperingbeslissing aan te pas 

komt. Wanneer ze echter een teamoverleg heeft met verpleegkundigen, kunnen we besluiten 

dat dit gaat om een marktgerichte groep. Dit omdat verpleegkundigen en nursing begeleiders 

een verschillende functie uitoefenen maar wel werken om hetzelfde eindresultaat te krijgen bij 

de cliënt.  
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Bijlage 6: FO/BO configuratie Solidariteit voor het gezin  

 

Aanvraag tot thuisverpleging  

 

Activiteiten  

De aanvraag start bij de actie van de cliënt. De cliënt kan de organisatie zowel telefonisch, per 

e-mail, schriftelijk of persoonlijk bereiken.  

Wanneer de cliënt de aanvraag via e-mail doet, dan kan dit gebeuren aan de hand van een 

formulier op de website
2
 van SVHG. Verschillende relevante gegevens moeten ingevuld 

worden, eveneens de gevraagde dienst. Het zal dan de bediende thuisverpleging zijn die 

rechtstreeks contact opneemt met de cliënt en de nodige afspraken maakt.  

Wanneer de cliënt de aanvraag telefonisch doet, komt hij terecht bij de FO medewerker, 

namelijk de permanentieverantwoordelijke in het call center. De 

permanentieverantwoordelijke beluistert de aanvraag en verbindt de cliënt onmiddellijk door 

naar de bediende thuisverpleging, wanneer het een aanvraag voor thuisverpleging betreft.  

De bediende thuisverpleging is verantwoordelijk voor het registreren en invullen van de 

aanvraag. Hiermee wordt bedoeld dat de bediende naam, adres, geboortedatum, 

rijksregisternummer en de eigenlijke vraag noteert. Ook vraagt ze na op welk tijdstip de cliënt 

liefst heeft dat de verpleegkundige langsgaat en wordt een richtuur meegedeeld. Naargelang 

het adres en het uur worden de verpleegkundigen verwittigd die op die toer werken en dus 

verantwoordelijk zijn. Deze verwittiging gebeurt telefonisch.  

De verpleegkundige komt op het afgesproken tijdstip langs en voert een intake uit samen met 

de cliënt. Op deze manier wordt het zorgdossier vervolledigd. Er wordt een standaardlijst van 

vragen overlopen en de zelfredzaamheid wordt beoordeeld met behulp van de KATZ-schaal. 

De score is belangrijk om te weten hoeveel keer SVHG mag langsgaan. Daarna wordt het 

zorgdossier terug in het kantoor binnengebracht. Dit wordt gedaan zodat men de gegevens 

van de patiënt in het elektronisch dossier kan plaatsen, dit is nodig om de facturatie te kunnen 

uitvoeren.  

De hoofdverpleegkundige van elke afdeling is er voor verantwoordelijk dat er tijdens de 

kantooruren altijd een bediende thuisverpleging bereikbaar is.  

Wanneer de patiënt niet kan geholpen worden binnen het pakket van SVHG dan is de 

bediende thuisverpleging of de permanentieverantwoordelijke verantwoordelijk voor het 

                                                           
2
 http://www.solidariteit.be/aanvragen.aspx 
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zoeken naar een oplossing voor die aanvragen. Men kan zich hierbij laten bijstaan door een 

hoofdverpleegkundige.  

 

Beslissing tot klantencontact 

De activiteiten in het proces kunnen ingedeeld worden in drie groepen: cliënt, FO en BO.  

In dit proces worden de volgende activiteiten uitgevoerd door de cliënt:  

 Aanvraag tot zorg 

 Geven van informatie aan de permanentieverantwoordelijke 

 Geven van informatie aan de verpleegkundige tijdens het intakegesprek  

De FO activiteiten worden verricht door werknemers in het bijzijn van cliënten. De volgende 

activiteiten uit het proces kunnen gezien worden als FO activiteiten:  

 Ontvangen en beluisteren van de zorgaanvraag 

 Registreren van de zorgaanvraag van de cliënt  

 Invullen van de aanvraag in het elektronisch systeem 

 Administratieve gegevens opvragen  

 Verwittigen van cliënt betreffende de planning  

 Intakegesprek  

 Eerste hulp verlenen  

Tot slot zijn er ook nog activiteiten die uitgevoerd worden zonder dat cliënten betrokken zijn. 

De activiteiten die als BO activiteiten gezien kunnen worden zijn:  

 Toewijzen van de aanvraag aan de verantwoordelijke verpleegkundige 

 Verwittigen van de verpleegkundige  

 Noteren van de aanvraag op het overdrachtblad  

 Contacteren van andere hulpverleners naargelang de complexiteit van de vraag 

 Afwerken van het cliëntendossier 

 Dossier klasseren  

 

Beslissing tot (ont)koppeling 

De activiteiten binnen het proces van thuisverpleging worden verdeeld over verschillende 

werknemers. De permanentieverantwoordelijke voert voornamelijk FO activiteiten uit. Ze 

ontvangt en beluistert de aanvraag van de cliënt, dan contacteert ze de verantwoordelijke van 

de gevraagde dienst, in dit geval de bediende thuisverpleging. De cliënt wordt telefonisch 

doorgeschakeld naar de bediende thuisverpleging, wat een zeer korte BO taak is. De bediende 
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thuisverpleging voert zowel FO als BO taken uit. Haar takenpakket is dus gekoppeld. 

Vervolgens gebeurt een overdracht naar de verpleegkundige, hierdoor wordt het proces 

nogmaals ontkoppeld. De verpleegkundige voert op haar beurt dan weer voornamelijk FO 

activiteiten uit. Zo gebeurt het toedienen van de zorg en het intakegesprek samen met de 

cliënt. De verpleegkundige vult tegelijkertijd het dossier aan. Dit dossier moet terugbezorgd 

worden in het kantoor en kan dan gezien worden als een BO taak. Er kan besloten worden dat 

het proces vervolledigd wordt door verschillende werknemers met elk hun eigen aandeel. 

Allen combineren zowel FO als BO taken.  

 

Beslissing tot groepering  

De permanentieverantwoordelijken in het contactcenter zijn functioneel gegroepeerd. Ze 

oefenen allemaal dezelfde functie uit. Daarnaast zijn er de bedienden thuisverpleging. Zij 

werken samen in één lokaal. Er kan dus gesteld worden dat ook zij functioneel gegroepeerd 

zijn aangezien ze dezelfde stappen in het proces uitvoeren en dus dezelfde functie hebben. Tot 

slot zijn er nog de verpleegkundigen. De verpleegkundigen van eenzelfde toer vormen een 

functioneel team. Bij de overdracht werken ze o.a. samen om relevante informatie over de 

cliënt aan elkaar door te geven. Ze hebben ook dezelfde functie.  

 

Aanvraag tot gezinszorg  

 

Activiteiten  

De aanvraag start bij de actie van de cliënt. De cliënt kan de organisatie zowel telefonisch, per 

e-mail, schriftelijk of persoonlijk bereiken.  

Wanneer de cliënt de aanvraag via e-mail doet, dan kan dit gebeuren aan de hand van een 

formulier op de website
3
 van SVHG. Verschillende relevante gegevens moeten ingevuld 

worden, eveneens de gevraagde dienst. Het zal dan de bediende thuisverpleging zijn die 

rechtstreeks contact opneemt met de cliënt en de nodige afspraken maakt.  

Wanneer de cliënt de aanvraag telefonisch doet, komt hij terecht bij de FO medewerker, 

namelijk de permanentieverantwoordelijke in het call center. De 

permanentieverantwoordelijke beluistert de aanvraag en verbindt de cliënt onmiddellijk door 

naar de sectorverantwoordelijke gezinszorg, wanneer het een aanvraag voor gezinszorg betreft.  

                                                           
3
 http://www.solidariteit.be/aanvragen.aspx 
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De sectorverantwoordelijke voert een verkennend telefonisch gesprek met de cliënt. Er 

worden aan de cliënt vragen gesteld over zijn aanvraag en er wordt nagegaan of het gaat om 

een vraag van acute of complexe zorg. Aan de telefoon wordt ook een afspraak gemaakt voor 

een huisbezoek en er wordt aan de cliënt uitgelegd welke documenten hij zal moeten 

klaarleggen zoals het inkomensbewijs, rijksregisternummer... Indien blijkt dat het gaat om een 

complexe situatie dan zal de sectorverantwoordelijke of de zorgcoach een multidisciplinair 

overleg organiseren en de verschillende hulpverleners hiervoor uitnodigen. In SVHG gaat het 

om een complexe situatie als het gaat om (1) een vraag van het gebruikerssysteem (= een 

natuurlijk persoon of rechtspersoon met zijn mantelzorg die een beroep doet op de 

organisatie), (2) een vraag van andere hulpverleners, (3) een vraag bij continue uren en (4) 

geschatte belprofiel van boven de 35.  Dit overleg gebeurt op de plaats waar de kandidaat 

gebruiker verblijft. Het gaat dus om een huisbezoek in team. Het overleg wordt maximum 

drie dagen na de aanvraag geregistreerd en het bezoek zelf mag maximum vijf dagen na de 

aanvraag plaatsvinden. Tijdens het huisbezoek wordt een zorgplan opgesteld en een brede 

behoeftebepaling uitgevoerd. Vanuit deze bepaling wordt vastgesteld hoe SVHG hieraan 

tegemoet kan komen. Vervolgens wordt het volledige aanbod overlopen en zal bepaald 

worden welke diensten gecontacteerd moeten worden. Na het huisbezoek zal de 

sectorverantwoordelijke alle diensten contacteren en de cliënt zal zich vervolgens akkoord 

moeten verklaren. Het doel is dat de hulpverlening binnen de twee dagen opgestart wordt na 

het huisbezoek.  

Wanneer men niet te maken heeft met een complexe situatie wordt het huisbezoek alleen door 

de sectorverantwoordelijke gevoerd. De contactopname van andere hulpverleners is dan niet 

nodig. Na het huisbezoek wordt de planning opgemaakt en verwittigt ze de verzorgenden.  

 

Beslissing tot (ont)koppeling  

De taken binnen het proces van gezinszorg worden over verschillende medewerkers verdeeld. 

De permanentieverantwoordelijke doet voornamelijk FO activiteiten. Ze ontvangt en 

beluistert de zorgaanvraag van de cliënt, dan contacteert ze de verantwoordelijke van de 

gevraagde dienst. In dit geval dus de sectorverantwoordelijke gezinszorg. Het telefonisch 

doorschakelen is een heel korte BO taak. Het proces wordt hier een eerste keer ontkoppeld. 

De sectorverantwoordelijke voert zowel FO als BO activiteiten uit. Zo doet ze een huisbezoek, 

maar moet ze ook de verzorgende verwittigen. Hier wordt het proces dus opnieuw ontkoppeld. 

De verzorgende doet vooral taken bij en met de patiënt. Er kan besloten worden dat het proces 
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vervolledigd wordt door verschillende werknemers met elk hun eigen aandeel. Drie personen 

werken FO waarvan er twee dit doen in combinatie met hun BO taken.  

 

Beslissing tot groepering  

De permanentieverantwoordelijken in het contactcenter zijn functioneel gegroepeerd. Ze 

oefenen allemaal dezelfde functie uit. De sectorverantwoordelijken van de verschillende 

diensten bevinden zich in één lokaal samen met de zorgcoach. Er kan dus gesteld worden dat 

zij marktgericht gegroepeerd zijn omdat ze niet allen dezelfde functie uitoefen, maar zich wel 

allemaal richten op eenzelfde outcome. Tot slot zijn er nog de verzorgenden. De verzorgenden 

van eenzelfde toer vormen een functioneel team. Bij de overdracht werken ze o.a. samen om 

relevante informatie over de cliënt aan elkaar door te geven. Ze hebben ook dezelfde functie.  
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Bijlage 7: Kosten per organisatie  

 

1. Familiehulp 

De verschillende stappen in het proces worden uitgevoerd door de 

permanentieverantwoordelijke en de sectorverantwoordelijke. Deze twee medewerkers zijn 

beiden opgeleid als maatschappelijk assistent. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een 

reguliere en een complexe zorgaanvraag.  

 

Tabel 10 Kosten proces Familiehulp 

Activiteit Medewerker (opleiding) Tijdsduur Totale kost (Euro) 

Ontvangen en beluisteren 

zorgaanvraag 

Permanentieverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

10' 3,12 

Registratie zorgaanvraag Permanentieverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

Bij voorgaande 

stap 

 

Afspraak maken voor volgende 

contactopname  

Permanentieverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

Bij voorgaande 

stap 

 

Volledig invullen van de aanvraag in 

de maatsoftware  

Permanentieverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

5' 1,56 

Toewijzen van de aanvraag  Permanentieverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

1' 0,31 

Contactopname voor planning en 

huisbezoek  

Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

Regulier: 1' 

Complex: 5' 

Regulier: 0,31 

Complex: 1,56 

Afleggen van huisbezoek en 

dossieropmaak 

Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

60' 18,74 

Afwerken van cliëntendossier  Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

20' 6,25 

Toewijzen van zorgverlener en 

overdracht van informatie  

Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

15' 4,69 

Overleg met ander hulpverleners Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

Complex: 60' 

(ruim gerekend) 

18,74 

Opmaken van de werkplanning  Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

30'  

(ruim gerekend) 

9.37 

Verwittigen van de cliënt  Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

5' 1,56 

  Totaal Regulier: 45,91 

Complex: 65,90  

 

De reguliere zorgaanvraag kost 45,91 euro. Wanneer Familiehulp te maken krijgt met een 

complexe zorg, kost het volledige onthaalproces 65,90 euro. Er kan dus geconcludeerd 
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worden dat er een aanzienlijk verschil is in kosten op vlak van reguliere en complexe 

zorgaanvragen.  

 

2. Wit-Gele Kruis 

De verschillende stappen in het proces worden uitgevoerd door de administratief medewerker 

en de verpleegkundige. De nursing begeleider wordt betrokken wanneer het gaat om 

complexe zorgen.  

 

Tabel 11 Kosten proces WGK 

Activiteit Medewerker (opleiding)  Tijdsduur  Totale kost (Euro) 

Ontvangen en beluisteren 

zorgaanvraag 

Administratief medewerker 

(administratief personeel cat. 3)   

3' 0,71 

Aanvraag registreren Administratief medewerker 

(administratief personeel cat. 3)   

Bij  voorgaande 

stap 

 

Toewijzen zorg aan 

verpleegkundige 

Administratief medewerker 

(administratief personeel cat. 3)   

Bij voorgaande 

stap 

 

Zorg aan elektronische 

dienstenlijst toevoegen 

Administratief medewerker 

(administratief personeel cat. 3)   

Bij voorgaande 

stap 

 

Afspraken en zorg registreren in 

het systeem voor verdere 

planning 

Administratief medewerker 

(administratief personeel cat. 3)   

Regulier: bij 

voorgaande stap 

Complex: 5'  

Complex: 1,18 

Verwittigen van VPK: EVD Administratief medewerker 

(administratief personeel cat. 3)   

Bij voorgaande 

stap 

 

Verwittigen van VPK: telefonisch Administratief medewerker 

(administratief personeel cat. 3)   

2' 0.47 

Verwittigen van VPK: sms  Administratief medewerker 

(administratief personeel cat. 3)   

30" 0,12 

Intakegesprek Verpleegkundige 

(verpleegkunde)  

20' 6,10 

Opvolgingsbezoek bij complexe 

zorg 

Nursing begeleider 

(verpleegkunde) 

30' 9,14 

Wijzigen van planning via 

automatisch stratenplan en zorg 

aan definitieve lijst toevoegen 

Nursing begeleider 

(verpleegkunde)  

3' 0,91 

  Totaal Regulier: 7,28  

Complex: 18,51 

 

De totale kost voor een reguliere zorgaanvraag in het WGK bedraagt 7,28 euro indien de 

verpleegkundige telefonisch verwittigd werd. Wanneer de verpleegkundige verwittigd werd 
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per sms bedraagt de kost 6,93 euro. Dit is dus een verschil van amper 35 eurocent. De kost 

voor een complexe zorgaanvraag kan maximaal 18,51 euro bedragen. De verpleegkundige 

wordt dan verwittigd via de telefoon en de planning van de zorg wordt nog gewijzigd naar een 

definitieve dienst. Wanneer de verpleegkundige verwittigd wordt via sms dan is de totale kost 

gelijk aan 18,16 euro. Dit is dus ook weer een verschil van 35 eurocent. De planning moet 

niet altijd gewijzigd worden, maar toch nemen we dit mee in onze berekening van de totale 

kosten. In tabel 8 wordt het duurste proces weergegeven. Dit wil zeggen het proces waarin de 

verpleegkundige telefonisch verwittigd werd.  

 

3. Solidariteit voor het Gezin 

De verschillende stappen in het proces worden uitgevoerd door verschillende werknemers. Zo 

is er de permanentieverantwoordelijke, de sectorverantwoordelijke, de bediende 

thuisverpleging, de zorgcoach en de verpleegkundige.   

 

Reguliere thuisverpleging  

 

Tabel 12 Kosten proces reguliere thuisverpleging SVHG 

Activiteit Medewerker (opleiding)  Tijdsduur  Totale kost (Euro) 

Ontvangen en beluisteren 

zorgaanvraag 

Permanentieverantwoordelijke 

(administratief personeel cat. 3)   

3' 0,71 

Telefonisch doorschakelen naar 

bediende thuisverpleging 

Permanentieverantwoordelijke 

(administratief personeel cat. 3)   

Bij voorgaande 

stap 

 

Aanvraag registreren Bediende thuisverpleging 

(administratief personeel cat. 3)   

5' 1,18 

Aanvraag invullen Bediende thuisverpleging 

(administratief personeel cat. 3)   

Bij voorgaande 

stap 

 

Telefonisch doorgeven aan VPK Bediende thuisverpleging 

(administratief personeel cat. 3)   

5' (afhankelijk 

van zorgvraag) 

1,18 

Noteren van de aanvraag op het 

overdrachtblad 

Verpleegkundige 

(verpleegkunde) 

2' 0,61 

Intakegesprek Verpleegkundige 

(verpleegkunde) 

20' 6,10 

  Totaal  9,78 

 

Bij de aanvraag voor thuisverpleging in SVHG wordt nauwelijks een onderscheid gemaakt 

tussen een reguliere of complexe zorgaanvragen. Wanneer het echt gaat om een complexe 

zorg en de cliënt komt in aanmerking voor protocol 3, dan wordt de aanvraag via de 
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zorgcoach gedaan. De totale kost voor een reguliere zorgaanvraag thuisverpleging bedraagt 

9,78 euro.  

 

Reguliere gezinszorg   

 

Tabel 13 Kosten proces reguliere gezinszorg SVHG 

Activiteit Medewerker (opleiding)  Tijdsduur Totale kost (Euro) 

Ontvangen en beluisteren 

zorgaanvraag  

Permanentieverantwoordelijke 

(administratief personeel cat. 3)   

3' 0,71 

Telefonisch doorschakelen naar 

sectorverantwoordelijke 

Permanentieverantwoordelijke 

(administratief personeel cat. 3)   

Bij voorgaande 

stap 

 

Verkennend telefonisch gesprek Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent)  

10' 3,12 

Nagaan of het acute zorg is Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent)  

Bij voorgaande 

stap 

 

Nagaan of het complexe zorg is Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent)  

Bij voorgaande 

stap 

 

Afspraak maken voor huisbezoek Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent)  

2' 0,62 

Huisbezoek en dossieropmaak Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

90' 28,11 

Contacteren van andere diensten bij 

complexe zorg 

Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

Complex: 15' Complex: 4,68 

Dossier afwerken en planning 

opmaken 

Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

30' 9,37 

Verwittigen van de cliënt Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

5' 1,56 

Doorgeven aan de verzorgende Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

2' 0,62 

  Totaal Regulier: 44,11 

Complex: 48,79  

 

Bij de aanvraag voor gezinszorg wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen reguliere en 

complexere gezinszorg. De reguliere aanvraag heeft een kost van 44,11 euro. De complexere 

zorg heeft een kost van 48,79 euro. Deze kosten zijn niet zoveel verschillend omdat SVHG 

veel verschillende diensten aanbiedt. Wanneer men andere diensten moet contacteren is het 

mogelijk dat het toch binnen de organisatie blijft. Wat het makkelijker maakt mensen te 

contacteren en om informatie door te geven.  
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Complexe zorgvraag, combinatie gezinshulp, thuisverpleging (protocol 3) 

 

Tabel 14 Kosten proces Protocol 3 SVHG 

Activiteit Medewerker (opleiding) Tijdsduur Totale kost (Euro) 

Ontvangen en beluisteren 

zorgaanvraag 

Permanentieverantwoordelijke 

(administratief personeel cat. 3)   

3' 0,71 

Telefonisch doorschakelen naar 

zorgcoach 

Permanentieverantwoordelijke 

(administratief personeel cat. 3)   

Bij voorgaande 

stap 

 

Ontvangen zorgaanvraag Zorgcoach (verpleegkundige)  10' 3,04 

Aanvraag registreren Zorgcoach (verpleegkundige)  Bij voorgaande 

stap 

 

Afspraak maken voor huisbezoek Zorgcoach (verpleegkundige) 2' 0,61 

Huisbezoek en dossieropmaak  Zorgcoach (verpleegkundige) 90' 27,43 

Aanvraag invullen in 

aanvragenboek 

Zorgcoach (verpleegkundige) 2' 0,61 

Contacteren van de verschillende 

diensten 

Zorgcoach (verpleegkundige)  Naargelang de 

situatie: 15' 

4,57 

Planning opmaken Sectorverantwoordelijke 

(maatschappelijk assistent) 

Naargelang de 

zorgvraag: 30' 

9,36 

Planning doorgeven aan de 

verschillende diensten 

Zorgcoach (verpleegkunde) 10' 3,04 

Verwittigen van de cliënt Zorgcoach (verpleegkunde) 2' 0,61 

  Totaal 49,98 

 

Protocol drie is een onlangs opgestart project die de complexere zorgaanvragen moet 

omvatten. Voor de patiënt blijft de zorgcoach verantwoordelijk zodat de patiënt niet alle 

diensten afzonderlijk moet contacteren. Om zorgprotocol drie uit te werken voor één patiënt 

komt dit op een kost van 49,98 euro. Dit is gelijkaardig met de kost die men heeft voor een 

complexe zorgaanvraag in de gezinszorg.  
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Bijlage 8: Kwaliteit per organisatie  

 

1. Familiehulp 

Betrouwbaarheid  

Betrouwbaarheid van het proces wordt gezien als het maken van afspraken en deze ook 

nakomen.  

Uit de interviews wordt afgeleid dat de cliënten tevreden zijn over de betrouwbaarheid. Er 

worden geen specifieke klachten gemeld en de cliënten reageren eerder positief over de 

gemaakte afspraken. 

 

"(...) Dat ging vlot, nooit lang moeten wachten. Daarbij aansluitend is er ook een 

groepsoverleg geweest bij de cliënt, waar Familiehulp ook aanwezig was. De gesprekken zijn 

niet enkel telefonisch of bij huisbezoek, ze waren ook bereid om hierin te participeren. Meer 

nog, ze hadden ook een belangrijke rol in dit overleg (...)" 

 

"(...) Jazeker, er worden goede afspraken gemaakt ook het boekje is hier altijd aanwezig. Dus 

ja, heel goede afspraken (...)" 

 

Snelheid 

Het proces in Familiehulp wordt als redelijk snel ervaren. Het huisbezoek vindt plaats binnen 

de 5 dagen, wat door cliënten als positief wordt bevonden. De eigenlijke zorg wordt dan 

opgestart wanneer het voor de cliënten best uitkomt.  

 

Communicatie  

Tijdens het eerste contact met de cliënt, probeert de permanentieverantwoordelijke de cliënt 

zo goed mogelijk te bevragen. De zorgvraag moet namelijk zo concreet mogelijk gemaakt 

worden. Door het stellen van de juiste vragen en te blijven doorvragen wordt de zorgvraag 

goed geformuleerd zodat er geen foute communicatie in het proces kan ontstaan.  

Verder maakt de permanentieverantwoordelijke ook duidelijk aan de cliënt dat hij opnieuw 

gecontacteerd zal worden. Hierbij wordt omschreven wie hen zal bellen en waaraan ze zich 

mogen verwachten. Wanneer de sectorverantwoordelijk dan uiteindelijk contact opneemt met 

de cliënt, wordt er in samenspraak met de cliënt een moment vastgelegd waarop het 
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huisbezoek kan plaatsvinden. Ook wordt praktische informatie gegeven en duidelijk uitgelegd 

wat de cliënt zoal moet klaarleggen zodanig dat de cliënt zo goed mogelijk voorbereid is. 

Tijdens het huisbezoek zelf wordt de uitleg ondersteund door visueel materiaal. Dit alles 

wordt positief ervaren door de cliënten.  

 

"(...) Ja, ik moet eerlijk zeggen...de zorgvraag formulering naar hun toe, ja die was... ja ze 

stelden wel allemaal vraagjes die het wat duidelijker maakte voor hen. Dat wel, maar 

eigenlijk kan dat niet allemaal over de telefoon gebeuren. Dat was te moeilijk. We hadden 

echt nood aan dat persoonlijk contact. Maar ik was wel goed op de hoogte van wat er 

mogelijk was, ze had ook een brochure mee, ze had me dan nog eens gecontacteerd over 

welke bewijzen er zoal nodig waren ook van pensioenen en uitkering,… Allee het contact is 

continu heel goed verlopen (...)" 

 

Continuïteit  

Continuïteit wordt in deze studie gezien als het doen van een opvolgbezoek. Men gaat na hoe 

de zorg verlopen is en of de zorgvraag volledig beantwoord wordt en of cliënten tevreden zijn 

hierover.  

In Familiehulp wordt er binnen het jaar een opvolgingsbezoek gedaan bij de patiënt thuis. 

Wanneer de zorg aangepast wordt zal men ook contact opnemen met de cliënt zelf om hem 

hiervan op de hoogte te brengen. Het is ook mogelijk wanneer de cliënt meer of minder hulp 

moet krijgen of men is niet tevreden dat men altijd contact kan opnemen met Familiehulp, via 

de permanentieverantwoordelijke of de sectorverantwoordelijke.  

 

"(...) Wanneer er een verandering optreedt in het schema, dan wordt ik wel opgebeld door de 

dienst. Ja toch wel, ze brengen mij op de hoogte. Dat is voor mij ook heel goed. Dit verloopt 

eigenlijk heel vlotjes (...)" 

 

Betrokkenheid familieleden  

Betrokkenheid van familieleden spreek voor zich. Dit gaat over het feit of de familie 

betrokken wordt bij de opstart van de zorg of niet.  

Wanneer de cliënt goed voor zichzelf kan instaan en dus ook de aanvraag zelfstandig kan 

uitvoeren, dan zal Familiehulp niet zelfstandig de familieleden van de cliënt contacteren.  

Er wordt bij de aanvraag gevraagd wie zal fungeren als contactpersoon. Als dit de familie is, 

zullen deze bijgevolg ook betrokken worden in het proces.  



113 
 

Wanneer familieleden betrokken zijn in het proces zullen deze ook aanwezig zijn tijdens het 

huisbezoek en probeert men ook verder af te spreken in verband met de zorg en de betaling. 

Het is echter niet de bedoeling dat men dan enkel communiceert met de mantelzorger, de 

cliënt zal nog steeds betrokken blijven in het proces.  

 

Aangepastheid  

Aangepastheid wordt begrepen als het feit of de zorg aangepast is aan de unieke zorgvraag 

van de patiënt. Hiermee wordt specifiek bedoeld: beantwoordt de zorg aan de specifieke 

zorgnood en houdt men rekening met de specifieke vragen van de patiënt.  

Bij Familiehulp gaat er veel aandacht uit naar de eigenlijke zorgvraag. Tijdens het eerste 

contact worden door de permanentieverantwoordelijke al specifieke vragen gesteld aan de 

cliënt om de zorg zo goed mogelijk te kunnen omvatten. Daarnaast willen  de 

sectorverantwoordelijken de zorgvraag samen met de cliënt formuleren en dit doen ze door op 

huisbezoek te gaan. De sectorverantwoordelijken proberen op voorhand al wat informatie 

door te geven aan de patiënt, zodat ze goed weten aan wat ze zich kunnen verwachten en wat 

ze kunnen vragen.  

 

"(...) Hoh ik zal eens moeten denken. Vooral wie ik was, daarna wat het eigenlijke doel was 

van de zorgvraag, was het medische zorg of was het zware hulpbehoevendheid of? (...) Wat 

hebben ze me nog gevraagd? Of ik kan aanwezig zijn op het moment van het huisbezoek, er 

werd dus ook heel veel gevraagd. Maar alles is zeer goed verlopen (...)" 

 

In de mate van het mogelijke kunnen cliënten specifieke wensen doorgeven in kader van uur 

van de verzorging, dagen van verzorging en specifieke zorgverleners. Dit is echter niet altijd 

mogelijk maar men probeert er rekening mee te houden.  

 

"(...) Wel ik heb dat wel gevraagd, op dat moment zelf, omdat ik zag wanneer er andere 

kwamen dat hij minder at en dat hij meer onrustig was, en ik heb dat gemeld en dan hebben 

ze ervoor gezorgd dat degene waar het mee klikte, dat die langskwamen (...)" 

 

 

Resultaat 

Onder het resultaat wordt de globale tevredenheid van het resultaat begrepen. Namelijk, hoe 

tevreden zijn de cliënten van eerste contactopname tot aan de eerste verzorging.  
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Globaal kan er gesteld worden dat de cliënten tevreden zijn over de onthaalprocedure. Twee 

cliënten die bevraagd werden, geven Familiehulp een score van 9 op 10. Anderen geven wat 

minder omdat ze vinden dat niet alles perfect is maar dat ze het globaal wel goed vinden. Alle 

cliënten die ondervraagd werden zouden de organisatie aanraden aan familie of vrienden.  

 

"(...) Geef dan maar een negen, maar dat ene puntje, ja ik zou dat weglaten, ja het was voor 

iedereen een wat paniekerige situatie. En ik moest me schikken naar de uren die er nog zijn, 

maar het is geen ongenoegen dat ik uitdruk, absoluut niet. Het kan gewoon niet perfect zijn. 

Er is altijd wel iets hé (...)" 

 

2. Wit-Gele Kruis 

Betrouwbaarheid  

Doordat men in het WGK werkt men een automatisch stratenplan is het mogelijk om aan de 

patiënt een richtuur aan te geven. Via het automatische stratenplan kan men de patiënt op 

hoogte brengen van de verpleegkundige en het uur dat men mogelijks zal langskomen. Dit 

geeft een hoge betrouwbaarheid. Het richtuur wordt echter wel zeer breed geschat, omdat men 

nooit zeker kan weten wat er zal gebeuren tijdens de toer van een verpleegkundige. De 

verpleegkundigen kunnen op basis van het EVD betrouwbare zorg verlenen aan de cliënten. 

Ze beschikken namelijk al over heel wat informatie die tijdens het telefoongesprek 

nagevraagd werd.  

 

"(...) Ja de verpleegkundige was goed op de hoogte. Ze zijn allemaal goed ingesteld naar de 

persoon toe (...)" 

 

Er is ook flexibiliteit en zekerheid terug te vinden in het proces van WGK, namelijk men is 

zeker dat men zal geholpen worden. Wanneer de zorg niet aangebonden kan worden dan zal 

men de cliënt zo goed mogelijk proberen te helpen, dit door eventueel doorverwijzing. 

 

Snelheid  

Opvallend is dat de zorg de dag zelf nog in orde kan gebracht worden, soms zelfs nog in 

hetzelfde dagdeel. Dit maakt een grote en positieve indruk op de patiënten.  
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"(...) De dag nadien was dat al in orde. De donderdag hebben we dat aangevraagd en de 

vrijdag waren ze hier al (...)" 

 

"(...)Ja, ik had in de voormiddag gebeld en in de namiddag zijn ze gekomen (...)" 

 

Communicatie  

Op vlak van communicatie kan men zeer gestandaardiseerd werken in het WGK. Wanneer de 

patiënt belt, komt men terecht in de permanentie. Hier worden vragen gesteld uit een lijst om 

de zorgvraag goed te kunnen omvatten. Zo heeft men duidelijk zicht op de zorgvraag. 

Wanneer de nieuwe aanvraag doorgestuurd wordt naar het EVD van de verpleegkundige, 

heeft de verpleegkundige een goed zicht van de zorgen die ze bij de patiënt zal moeten 

uitvoeren.  

Aan de patiënt wordt reeds al wat uitleg gegeven eer de verpleegkundige zal langsgaan. Men 

geeft in de permanentie informatie over welke papieren er zoal moeten klaarliggen, dat men 

het verzorgingsmateriaal op voorhand moet aankopen, wanneer de verpleegkundige zal 

langskomen,… dit wordt in de permanentie aan de patiënt uitgelegd.  

Wanneer men belt naar de permanentie van het WGK kan de patiënt ook direct verder 

geholpen worden. Men moet zijn verhaal maar aan één persoon doen, wat het minder 

verwarrend maakt voor de patiënt.  

 

"(...) Ik heb getelefoneerd naar het WGK en gezegd wat de vraag was. Ze hebben me 

onmiddellijk gezegd dat het oké was om twee keer in de week een spuitje te krijgen. Ze 

vroegen aan mij op welke dagen het best was en hoe laat. Ze hebben samen met mij beslist om 

het op die dag en die dag te doen (...)" 

 

"(...) Met één persoon. Één telefoon (...)" 

 

Continuïteit  

In het WGK wordt er enkel een opvolgingsbezoek gedaan bij complexe zorgen, namelijk 

toiletzorg en dit door een nursing begeleider. De nursing begeleider gaat binnen de 5 dagen na 

de eerste zorgen langs bij de cliënt om te beoordelen of de zorgvraag goed omvat wordt.  Zij 

kan dan ook beslissen of de zorg moet uitgebreid worden of niet. Ook wordt bevraagd hoe de 

verpleegkundige de zorgen heeft uitgevoerd.   
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Betrokkenheid familieleden  

De familie is niet rechtstreeks betrokken in het onthaalproces. Het is wel mogelijk dat een 

familielid of mantelzorger van de patiënt de aanvraag doet. Dit is vaak zo bij geriatrische 

patiënten. Het is dan ook logisch dat ze betrokken zijn in het hele onthaalproces. Wanneer de 

cliënt goed voor zichzelf kan instaan en dus ook de aanvraag zelfstandig kan uitvoeren, dan 

zal het WGK de familieleden van de cliënt  niet contacteren.  

Er wordt echter wel gevraagd tijdens de aanvraag wie zal fungeren als contactpersoon. Als dit 

de familie is, zullen deze bijgevolg ook betrokken worden in het proces. Wanneer 

familieleden betrokken zijn in het proces zullen deze ook aanwezig zijn tijdens de intake die 

de verpleegkundige zal uitvoeren en maakt men verdere afspraken in verband met de 

zorgverlening.  

 

Aangepastheid  

De zorg wordt zo veel mogelijk aangepast aan de noden van de cliënt. Ook is het mogelijk om 

eventuele voorkeuren mee te geven. Dit kan bijvoorbeeld voor het tijdstip of de plaats van 

verzorging. 

 

"(...) Neen, ze kwamen nooit stipt op dat uur. Ik denk ook niet dat het mogelijk is voor die 

mensen (...) Ik had gewoon gezegd dat je in de namiddag komt en dat was in orde (...)" 

 

Resultaat 

Globaal zijn de patiënten zeer tevreden over de onthaalprocedure van het WGK. Wanneer we 

hen navragen of ze de organisatie zouden aanraden aan vrienden of familie antwoorden ze 

hier positief op. Ook op een schaal van 10 scoren ze het WGK telkens boven de 7 op 10.  

 

"(...) Ja dat is perfect hé. Ik werd heel vlug geholpen aan de telefoon. Ze hebben dit heel vlug 

begrepen en onmiddellijk een oplossing gegeven dat er iemand ging komen en wie er ging 

komen en wanneer (...)" 
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3. Solidariteit voor het Gezin 

Betrouwbaarheid  

Bij een aanvraag tot gezinzorg wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Deze 

afspraak gebeurt in samenspraak met de cliënt en vindt plaats op het tijdstip dat 

overeengekomen werd. Zowel bij een aanvraag tot gezinszorg als thuisverpleging zijn de 

hulpverleners relatief goed op de hoogte van de zorgen die de cliënt moet krijgen. Ook wordt 

er een richtuur afgesproken aan de telefoon wanneer de zorgen best toegediend worden. Hier 

houden de hulpverleners zich aan.  

 

Snelheid  

Gezinszorg en Protocol 3 kunnen niet zo snel opgestart worden als thuisverpleging. 

Thuisverpleging betreft nu eenmaal urgente zorg. Bij gezinszorg en protocol 3 moet namelijk 

eerst nog een huisbezoek plaatsvinden, waardoor het proces wat langer duurt. Toch zijn 

hierover geen klachten bij de cliënten.  

 

"(...) Ik ben zeer opgelucht dat er zo'n traject bestaat, dat zij daarvoor in aanmerking kwam 

en dat dit zo snel kon opgestart worden (...)" 

 

"(...) Euhm, ik heb vorige week gebeld en deze week huisbezoek gehad en morgen start het al 

op. Dus ik vind dat dit vrij vlot verlopen is (...)" 

 

Communicatie  

Het initiële contact gebeurt meestal telefonisch. De cliënt of mantelzorger belt de organisatie 

op om zorg aan te vragen. Afhankelijk van de vraag worden verschillende personen 

gecontacteerd die dan terug contact opnemen met de cliënt of mantelzorger. Verder wordt er 

telefonisch gecommuniceerd over een richtuur. De cliënt heeft hier eveneens inspraak in.  

 

"(...) De mensen stelden zelf direct vragen waar ik nog niet bij stilstaan had. Ze stelden me 

ook direct gerust dat het wel goed zou komen (...)" 

 

In Protocol 3 wordt het vooral positief bevonden dat de zorgcoach de enige contactpersoon is 

waar telkens op beroep kan gedaan worden. 
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"(...) Ik mag haar eigenlijk altijd opbellen als er iets is of als er problemen zijn (...)" 

 

"(...) Je moet je weg vinden in alle verschillende stappen die moeten gebeuren om zorg te 

verkrijgen op de juiste manier. Dus ja, het is voor een leek nogal verwarrend, maar ook 

emotioneel belastend. Ik vind dus dat de zorgcoach waar ik nu contact mee heb daar toch 

goed op inspeelt (...)" 

 

"(...) Ik vond dat eigenlijk wel gemakkelijk. Als ze zo constant zeggen ik verbind u door... ik 

vond het wel goed dat ze me direct de juiste persoon gaven en dat ik geen twintig keer moest 

rondbellen om de juiste persoon aan de lijn te krijgen. Ik vond dat de dienst heel goed op de 

hoogte was van bij wie ik moest zijn (...)" 

 

Continuïteit  

Bij gezinszorg vindt er jaarlijks een opvolgbezoek plaats. Het doel van dit bezoek is het 

evalueren van de hulpverlening en het herberekenen van de persoonlijke bijdrage. In 

thuisverpleging is een opvolgbezoek geen algemene regel. Natuurlijk kan er wel een 

huisbezoek plaatsvinden indien dit nodig zou zijn. Protocol 3 wordt gekenmerkt door de 

wekelijkse contactmomenten tussen de zorgcoach en de mantelzorger.  

 

Betrokkenheid familieleden 

De betrokkenheid van familieleden is afhankelijk van het feit of de patiënt zelf of een 

familielid of mantelzorger de aanvraag tot zorg doet. Bij een reguliere zorgaanvraag is het 

mogelijk dat een cliënt zelf de aanvraag tot zorg doet. Dit kan ertoe leiden dat familieleden 

hier niet in betrokken zijn. Uit de interviews met de personen die een beroep deden op 

Protocol 3, kunnen we afleiden dat het altijd de mantelzorger is die de aanvraag doet. Dit 

omwille van het feit dat dit om complexe zorgsituaties gaat, waarbij de cliënt vaak ook 

dementerend is. Het is dan ook logisch dat de mantelzorger betrokken is in het proces. Ook 

tijdens het huisbezoek dat enkele dagen later plaatsvindt, wordt gevraagd dat de mantelzorger 

aanwezig is. Er kan dus gesteld worden dat bij Protocol 3 de betrokkenheid van familieleden 

hoog is.  
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Aangepastheid  

Bij SVHG wordt geprobeerd om de zorg zoveel mogelijk aan te passen aan de noden van de 

cliënt. Dit is zeer duidelijk bij een aanvraag tot Protocol 3. Tijdens het huisbezoek wordt 

gezocht naar een oplossing die voor beide partijen optimale resultaten kan geven.  

 

Resultaat 

De cliënten zijn algemeen tevreden over de onthaalprocedure. De zorg die ze aangeboden 

krijgen sluit eveneens aan bij hun wensen. De cliënten die bevraagd werden gaven SVHG een 

score tussen gaande van 8 tot 10 op 10. Verder zouden ze de organisatie ook aanraden aan 

anderen.  

 

"(...) Ik ben zeer opgelucht dat er zo'n traject bestaat, dat zij daarvoor in aanmerking kwam 

en dat dit zo snel kon opgestart worden. Dit is een hele grote verlichting voor ons. Dat er nog 

een beetje gezocht moet worden onderling naar een balans, dat is evident natuurlijk. Ik had 

ook niet verwacht dat dit vanaf de eerste dag zonder problemen zou verlopen. Daarmee 

bedoel ik gezien de gezondheidstoestand van mijn moeder (...)" 
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Bijlage 9: Toegankelijkheid per organisatie   

 

1. Familiehulp 

Wanneer een cliënt de zorg aanvraagt via de website van Familiehulp worden er een aantal 

vragen gesteld die je moet invullen. Deze vragen zijn gelijkaardig met de vragen die aan de 

telefoon worden gesteld door de permanentieverantwoordelijke. Een zorgaanvraag via de 

website gebeurt vooral door familieleden of mantelzorgers van de cliënt en meestal niet door 

de cliënt zelf. Bij de elektronische aanvraag dient ook een bondige omschrijving van de 

zorgvraag gegeven te worden. Dit wordt dan doorgestuurd naar de bevoegde 

sectorverantwoordelijke.  

De cliënt kan ook telefonisch een aanvraag indienen. Het telefoonnummer is terug te vinden 

in de lokale telefoonboeken zoals de gouden gids, maar het is ook mogelijk om het nummer te 

vinden op de website. Via de website kan de cliënt zijn zorgregio terugvinden door zijn 

postcode in te voeren. Op deze manier krijgt hij een overzicht van de verantwoordelijke van 

de zorgregio, het telefoonnummer voor deze regio en het e-mailadres.  

 

"(...) Ik heb het telefoonnummer gevonden op internet (...)" 

 

In het totaal zijn er 18 zorgregio’s verspreid over Vlaanderen en Brussel. Via dit programma 

wordt de dichtstbijzijnde regio voor de cliënt teruggevonden. Familiehulp kan telefonisch 

gecontacteerd worden tijdens de kantooruren, namelijk van 8u30 tot 16u30. Het is vaak zo dat 

de cliënt zelf de aanvraag meestal via de telefoon doet.  

 

"(...) Ik kreeg onmiddellijk iemand aan de lijn. En ik werd ook onmiddellijk doorverbonden 

met de verantwoordelijke (...)" 

 

Uit de interviews met de permanentieverantwoordelijken leiden we af dat de telefonische 

aanvraag de voorkeur krijgt. Dit omdat er dan een mogelijkheid is om door te vragen aan de 

cliënt. Familiehulp staat ook open voor de cliënten die persoonlijk langsgaan in hun 

organisatie. Maar recent is de organisatie verhuisd van hoofdgebouw, waardoor het wat 

afgelegen is en de oudere bevolking vindt het moeilijk om deze nog te bereiken. Hierdoor zijn 

de fysieke aanvragen sterk afgenomen.  
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Familiehulp beschikt over gekwalificeerd personeel. Dit is belangrijk omdat  ze de vraag naar 

behoren moeten ontkleden. Soms is er echter sprake van een te grote vraag naar personeel en 

een te klein aanbod, waardoor het mogelijk is dat er een wachtlijst optreedt. De eigen bijdrage 

van de cliënt wordt berekend op vlak van zijn inkomsten. De financiële toegankelijkheid is 

dus relatief goed omdat er rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van de cliënt.  

 

2. Wit-Gele Kruis 

Het WGK beschikt eveneens over een persoonlijke website. Op de site kan de cliënt 

aanklikken in welke deel van Vlaanderen hij woont, zo komt hij op de site terecht van het 

WGK in die provincie. Via de site kan de patiënt de nodige contactgegevens vinden, alsook in 

de regionale telefoonboeken, alsook in de gouden gids.  

De aanvraag kan gebeuren via e-mail. Er staat echter geen gestandaardiseerde vragenlijst ter 

beschikking, die de cliënt moet invullen. Er is enkel een e-mailadres terug te vinden waarnaar 

de cliënt de zorgaanvraag kan sturen. Naargelang de boodschap in de mail neemt het WGK 

telefonisch contact op, of wordt een mail teruggezonden.  

De aanvraag kan ook telefonisch gebeuren. Wanneer men tijdens de kantooruren een aanvraag 

doet, komt de cliënt terecht in de regionale afdelingen. Wanneer men in het weekend of na de 

kantooruren belt, dan komt de cliënt terecht in de permanentie te Brugge. De permanentie 

wordt bemand door twee administratief medewerkers die de oproepen behandelen. Waar de 

cliënt ook naartoe belt, hij wordt in ieder geval verder geholpen. Het WGK is namelijk 7 

dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar. Uit de interviews met de medewerkers van het WGK 

konden we afleiden dat ze de voorkeur geven aan een telefonische aanvraag.  

Nadat we de cliënten geïnterviewd hadden, kunnen we besluiten dat de cliënten globaal zeer 

tevreden zijn over de toegankelijkheid. Als we hen navragen hoeveel keer ze contact moesten 

opnemen met het WGK voor een eerste aanvraag, vertelden de cliënten dat ze maar één keer 

moesten contact opnemen. In sommige gevallen deden de personen de aanvragen ’s avonds en 

was de verpleegkundige een uur later ter plaatse.  

 

"(...) Neen, ik heb één keer gebeld. En nee het was niet bezet denk ik. Ja het is al een tijdje 

geleden. In elk geval dat is heel vlot gegaan (...)" 
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Het personeel is voldoende opgeleid in het WGK en men krijgt ook kansen om zich verder bij 

te scholen. We kunnen dus stellen dat het WGK beschikt over gekwalificeerd personeel.  

De financiële toegankelijkheid van het WGK is zeer hoog en dit omwille van de derdebetalers 

regeling. De eigen bijdragen van patiënten in het WGK zijn zeer laag omdat ze terugbetaald 

worden door de mutualiteit. Dit zorgt er dan ook voor dat de zorg veel sneller kan opgestart 

worden, want men moet namelijk geen berekening maken om de eigen bijdrage van de patiënt 

uit te rekenen. Het WGK is geen kost voor de patiënt.  

 

3. Solidariteit voor het Gezin 

SVHG beschikt over een persoonlijke website die geraadpleegd kan worden. Hier worden de 

contactgegevens ter beschikking gesteld. Het telefoonnummer van SVGH is ook terug te 

vinden in de lokale telefoonboeken en de gouden gids.  

Via de website kan men een elektronische aanvraag invullen. Al heeft men wel liever dat dit 

telefonisch gebeurd. Een elektronische aanvraag gebeurt aan de hand van een 

gestandaardiseerde lijst.  

Natuurlijk kan de aanvraag ook telefonisch gebeuren. Om SVHG te bereiken zijn er veel 

mogelijkheden. Men kan bellen naar de centrale, maar er is ook de mogelijkheid om een 

aanvraag te doen op persoonlijke telefoonnummers. Deze nummers worden veelal verkregen 

door de sociale dienst van het ziekenhuis. Als de aanvraag gebeurt vanuit de thuissituatie, 

wordt er voornamelijk gebeld naar het nummer van de centrale. Het call center van SVHG is 

7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Deze centrale wordt bemand door 6 à 7 

medewerkers en 's avonds door 2 à 3 personen.  

 

"(...) Ik vond het wel goed dat ze me direct de juiste persoon gaven en dat ik geen twintig keer 

moest rondbellen om de juiste persoon aan de lijn te krijgen. Ik vond dat de dienst heel goed 

op de hoogte was van bij wie ik moest zijn (...)" 

 

Op de site is terug te vinden dat aanvragen voor thuisverpleging enkel kunnen gebeuren via 

het telefoonnummer van de centrale. Voor poetshulp, gezins- en bejaardenhulp, ziekenoppas, 

nachtzorg,… kan men via verschillende wegen de aanvraag doen. Men kan dit dan ook via het 

elektronische aanvraagformulier doen. Daarnaast is het mogelijk dat de cliënt belt naar de 

hoofdzetel. Deze is gelegen in Gent en dan komt men terecht bij de sectorverantwoordelijke. 
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De zorg kan ook telefonisch of persoonlijk aangevraagd worden in een afdeling van SVHG in 

de buurt. Dit kan dan ook opgezocht worden op de website.  

Op vlak van financiële toegankelijkheid is een combinatie terug te vinden. Thuisverpleging 

wordt geregeld via de derdebetalers regeling. Gezinszorg wordt berekend op basis van het 

inkomen. De cliënt toont tijdens het huisbezoek de bewijsstukken van zijn inkomsten. Aan de 

hand van deze gegevens wordt de eigen bijdrage berekend. We kunnen dus stellen dat er 

rekening mee gehouden wordt om ook financieel toegankelijk te zijn.  
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