
OUDERENZORG 

‘We verkiezen een sterke, vaste equipe, 
maar kunnen nu niet zonder freelancers’ 
Gisteren om 16:55 door Veerle Beel 
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‘Als 
er te veel wisselende gezichten op de werkvloer zijn, komt de zorg in het gedrang’, 
zegt groepsdirecteur Berten Van Kerkhove. Foto: Kristof Vadino 

‘Alle middelen en mensen zijn nodig om het personeelskader in te vullen. 
Dus ook projectverpleegkundigen en freelancers’, zegt Berten Van 
Kerkhove, algemeen groepsdirecteur van de woonzorggroep Zorg-Saam 
ZKJ. 

Sinds 1 januari worden projectverpleegkundigen, die met korte contracten in 
woonzorgcentra werken, niet langer gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Ook de 
freelancers die in de ouderenzorg werken, liggen onder vuur. Zij bieden hun diensten 
per opbod aan via specifieke websites. De koepelorganisatie Zorgnet-Icuro kant zich 
tegen deze praktijken. Toch doen ook woonzorgcentra die onder die koepel 
thuishoren, een beroep op beide soorten invallers. Zo bijvoorbeeld enkele 



woonzorgcentra van de vzw Zorg-Saam ZKJ, waar Berten Van Kerkhove 
groepsdirecteur is. 

   • ‘Het maakt bewoners niet uit welk statuut de verpleegkundige heeft’ 

Wat vindt u van de kritiek op projectwerkers en freelancers in de 
ouderenzorg? Terecht of niet? 

Berten Van Kerkhove: ‘Alle middelen en mensen zijn nu nodig en welkom om 
zorg te waarborgen. Op zich vind ik het niet pervers, zoals sommigen beweren. 
Vroeger deden we ook af en toe een beroep op interimarissen. Maar het evenwicht 
raakt op sommige locaties zoek. Dat is jammer, want als er te veel wisselende 
gezichten zijn op de werkvloer, komt de zorg in het gedrang. Goede zorg zit in kleine 
details en kleine attenties, die je niet kunt geven als je de bewoners niet kent.’ 

Toch maakt ook uw groep er gebruik van. 

‘Ja, niet al onze woonzorgcentra, maar sommige zeker wel. Het is een beetje een 
noodzakelijk kwaad. Vanuit onze visie op persoonsgerichte zorg, kiezen we voor 
stabiele, vaste equipes, die de bewoners goed kennen. Maar dat lukt op dit moment 
niet overal. Ik begrijp het signaal dat Zorgnet-Icuro wilde geven en ondersteun het 
enigszins, maar het was niet genuanceerd genoeg.’ 

Er wordt gezegd dat dit een uiting is van een maatschappelijke trend: 
medewerkers willen hun eigen loopbaan aansturen. 

‘Dat speelt mee. We zijn daarom zelf ook met een mobiele equipe gestart, waarbij 
verpleegkundigen flexibel invallen waar de noden het hoogst zijn. Zij krijgen daarbij 
een bedrijfswagen. Daar is wel wat instroom voor, maar het loopt niet echt storm. 
Bovendien moeten we uitkijken dat we de andere, vaste medewerkers, die geen 
bedrijfswagen krijgen, niet 

 
Berten Van Kerkhove. Foto: rr 

tegen de haren instrijken.’ 

Pleit u voor een ander verloningssysteem, of meer vrijheid daarin? 

https://


‘Zeker. Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden gemaakt. Er kan meer 
aandacht naar ouderenzorg gaan in de opleidingen, om te beginnen. Maar we zitten 
ook met te strakke barema’s. Ik hoor dat ziekenhuizen nu al een opbod zouden 
creëren door schoolverlaters te laten instromen met 5 jaar anciënniteit of met hogere 
barema’s te verlonen. Die hele oefening om de weddes gelijk te schakelen, is daardoor 
een maat voor niets. Het is een koehandel geworden. We worstelen ook met te 
strakke personeelsnormen.’ 

De Vlaamse overheid heeft eind vorig jaar wel een opening gemaakt om 
andere profielen in de ouderenzorg te laten instromen, zoals creatieve 
therapeuten en filosofen. 

   • Danstherapeut en filosoof welkom in woonzorgcentra 

‘Dat was een sympathieke maatregel, maar geen fundamentele. Want aan de 
minimumnorm voor zorgkundigen en verpleegkundigen is niet geraakt. We worden 
zelfs bestraft als we te weinig verpleegkundigen inzetten. En dus draaien wij op voor 
de kosten van de projectverpleegkundigen, die niet meer door de overheid worden 
vergoed. En we betalen ook de dure freelancers, om die straf te ontlopen. Het is 
problematisch dat de overheid de ogen sluit en haar verantwoordelijkheid ontloopt. 
Finaal zijn het de bewoners die de oplopende kosten zullen moeten betalen.’ 

Denkt u dat een andere manier van werken, met minder 
verpleegkundigen, verantwoord is in de ouderenzorg? 

‘Ik heb hiervoor in de thuiszorg gewerkt, en daar gelden heel andere normen. Het 
gevolg is dat iemand met dementie die nog thuis woont, wel hulp krijgt, maar niet 
noodzakelijk van verpleegkundigen. En zodra die persoon in een woonzorgcentrum 
intrekt, kan het zogenaamd niet zonder. Ik ben ervan overtuigd dat de 
personeelsnorm niet voor elke doelgroep dezelfde moet zijn. Ook daar is meer 
flexibiliteit in nodig.’ 

 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20221016_97616107

