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Onze positionering op weg naar 2025 is duidelijk 

Regionale basisziekenhuizen, met spoed, 
materniteit/pediatrie en echelonering inzake IZ

Campus Rumbeke (2020)

supra



‒ 2015: fusie Stedelijk en H. Hart 
ziekenhuis Roeselare

‒ 800 medewerkers met nieuwe functie

‒ Processen en cultuur aligneren

‒ Sinds 1 januari 2018: integratie van St. 
Rembertziekenhuis Torhout, drie 
culturen

‒ Sinds 20 april 2018: geïntegreerd 
elektronisch patiëntendossier (EPD) op 
alle campussen 

‒ Ziekenhuisaccreditatie 2018

‒ Verandering organisatiestructuur 2019

‒ Financieel onder grote druk in 2019

‒ Inhuizing in nieuwe campus in 2020

Een tsunami aan interne veranderingen 



‒ Eerste lijnzones met een nieuwe rol

‒ Ziekenhuisnetwerken worden concreet

‒ Meer concentratie van bepaalde zorg

‒ Nieuwe financieringsmodellen

‒ Budgettaire druk zal blijven

‒ Kwaliteit steeds explicieter en outcome
resultaten publiek

‒ Ziekenhuiszorg steeds meer onderdeel 
van transmurale zorgtrajecten, met 
steeds meer regie door patiënten en 
huisartsen

‒ Chronische zorg

‒ Innovatie, Apps

‒ Preventie en gezondheidsvaardigheden

De ziekenhuiscontext zal steeds meer veranderen



En heel veel mooie realisaties waar we fier op zijn



Verandering en veerkracht
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De organisatiestructuur

• Wendbaarder

• Wijzigingen binnen directieteam

• Principe: N+3 is directielid

• Afslanking van middenkader

• Sociale dialoog
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1 Remove waste

2 Remove variance

3 Balance

4 Expedition teams

Processen



Project optimaliseren schoonmaken 
patiëntenkamer – optimaliseren routing
1. AS IS routing: werkwagen op de gang

 16,37 min (gemiddelde + 2*STDEV)

2. TO BE routing: werkwagen op de gang
 15,27 min (gemiddelde + 2*STDEV)

3. TO BE routing: werkwagen op de kamer
 Werkwagen op de kamer

 13,89 min (gemiddelde + 2*STDEV)

Optie 3: winst van 2,48 min
1,86 euro per kamer besparing/dag
TOTALE WINST/JAAR: 86.835,96 euro

Werkwagen
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N = 150-tal wetenschappelijke 
recente onderzoeken

Waarom?

Hoe?

Wat?

Medewerkers en artsen mee betrekken



Durven beslissen en ons er aan houden

‒ Overlegstructuren en bevoegdheidsdelegatie hertekend
 Bv. managementcomité

 Bv. stuurgroep medewerkersbeleid en artsen

‒ Opvolging:
 Beleidsplannen

 Evaluatiecyclus

 Opvolging van indicatoren die worden afgeleid van de kritische succesfactoren 
o Aanwezigheidsbeleid

o Opvolging meeruren

 Een aantal voorbeelden
o Beslissingen nieuwbouw
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‘Uw ziekenhuis’
begint bij

ONS



Het menselijk lichaam heeft  
altijd centraal gestaan in een  
ziekenhuis. Laat de mens zelf  

de volgende stap zijn.



Doel = patiënt de meest kwalitatieve  
zorg & beste ziekenhuiservaring  
geven.

Middel = patiënt centraal in de  
organisatie plaatsen en alles  
rond de patiënt laten draaien,  
(ook in de communicatie)



Ons ziekenhuis

De mens centraal, wat betekent dit concreet 
voor AZ Delta? 



Naar een nieuwe manier van leidinggeven (IHI, Joy at work)

interesse in gedrag en interpersoonlijke relaties

succesvol doorvoeren van verandering

- veranderen van gedrag  veranderen van cultuur

- eerst bij leidinggevenden, dan bij medewerkers



Adviesrapport  

@AZDelta

30 augustus2019



Conclusies The Vigor Unit

Sterke overlap tussen verschillende leiderschapsvormen en hun diverse uitkomsten

=> terug te leiden tot 1 dimensie: 

*Leader-Member-Exchange (Graen, G.B., & Uhl-Bien, M., 1995) 

=> Focus op kwaliteit van de relatie met medewerkers

de mate waarin de relatie 
medewerker-leidinggevende 

als kwaliteitsvol wordt 
gepercipieerd (LMX*) 

of beide elkaar graag hebben 



Vernieuwd traject leiderschapsontwikkeling: doelgroepen

1. Top 50
directie, managers, 

beleidscoördinatoren 
en artsen

2. Leidinggevenden 
die eerder GEEN LSO 

hebben gevolgd

3. Leidinggevenden 
die eerder WEL LSO 

hebben gevolgd

4. Nieuwe 
leidinggevenden
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Besluit en aanbevelingen focusgroepen en vragenlijst IDEWE



ONS ziekenhuis:
Gezamenlijke verantwoordelijkheid als 
randvoorwaarde; welzijn is een 
verantwoordelijkheid van allemaal:

Directie – management –
leidinggevenden – P&O – medewerkers

Veerkracht



Veerkracht

‒ Veerkracht voor leidinggevenden

In leiderschapstraject: 

 module veerkracht en coping (Portzky) 

 module veerkracht > aan-afwezigheden (intern)

‒ Veerkracht voor medewerkers: workshops versterk je veerkracht (intern)



Veerkracht

‒ Veerkracht voor artsen:
 Informatie en sensibiliserende vorming 

 Basisvorming ´herkennen van signalen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit´, voor 
vertrouwenspersonen en HR

‒ Doorgedreven vorming ´suïcidepreventie op het werk` 

‒ Second victim

‒ Regelmatige sensibilisering in samenwerking met communicatie



Hoe kunnen we, naast de aangeboden 
opleidingen, werken aan meer 

veerkracht?
Hoe zorgen we dat noodzaak tot 
herstelbehoefte minder wordt?

Vraag op diensthoofdendag:



Voorstellen van leidinggevenden

‒ Leidinggevenden coachen:
 .. in thema welzijn bespreekbaar maken, individueel en in team

 .. in goede communicatie over veranderingen. Onduidelijkheid = onzekerheid = minder 
veerkracht

 .. in hoe goede gesprekken voeren met medewerkers en luisterend oor bieden (verbindend 
communiceren)

> Ondersteuning door HR Partners en opleiding gespreksvaardigheden

‒ Veerkracht onder leidinggevenden:
 Gevoel van verlies van netwerking onder elkaar

> Behoefte aan uitwisseling van ervaringen; intervisiemomenten aanbieden per 
thema (mag breed zijn) met open inschrijving?



THEMA 2: 
COMMUNICATIE BIJ 

VERANDERINGEN



Communicatie bij veranderingen, procedurele rechtvaardigheid

´De mate waarin de mws voldoende informatie ontvangen over veranderingen (kwantiteit en kwaliteit)

De mate waarin mws bepaalde beslissingen gerechtvaardigd vinden, rekening houdend met accuraatheid, 
ethiek, gelijkheid, …`

‒ Infosessies op campussen wanneer er veranderingen zijn

‒ HR partners dichter bij de leidinggevenden en werkvloer; coachen van leidinggevenden, 
opvolgen communicatie



Voorstellen van leidinggevenden

‒ Aanwezigheid artsen op clustervergaderingen gewenst (efficiëntie + eenduidige 
communicatie/beleid)

‒ Aanwezigheid managers op campus en afdelingen
 Overleg met diensthoofd op afdeling i.p.v. bureau manager

 Zichtbaarheid op afdeling

 Begroeten medewerkers en oprecht aanspreken ´Hoe gaat het met je?`



THEMA 3: PSYCHOSOCIAAL 
VEILIGHEIDSKLIMAAT



Psychosociaal veiligheidsklimaat

´Niet de vraag of het er wel/niet is (beleid zwart op wit), maar het gaat over voelen en in 
de praktijk zien dat er een beleid is, je gesteund voelen, weten waar je terecht kunt. 

Gevoel dat organisatie rekening houdt met bevordering van gezondheid en welzijn op het 
werk.`



Voorstellen leidinggevenden

‒ Betrokkenheid en aanwezigheid manager op de werkvloer; weten wat er leeft

‒ Opvolgen concrete vragen m.b.t. fysieke belasting (ergonomie) op het werk; vb. 
hoog/laagtafels. Aandacht gezondheid vs. budget

‒ Als leidinggevende opvolgen afspraken met betrekking tot roostering en wissels

‒ Ook aandacht voor medewerkers die thuis zijn / thuis problemen hebben

‒ Eerste opvang als leidinggevende bij second victim, traumatische gebeurtenis, 
psychosociaal risico, etc. > ondersteuning/coaching gewenst

‒ Beleid en ondersteuningskanalen meer kenbaar maken



Policy psychosociaal welzijn 2020; bundelen van initiatieven

Second 
victim
beleid

AZ Delta 
academy / 

RADAR: 
leerklimaat

Morele 
veerkracht

HR beleid / 
HR partners
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Verandering en veerkracht



‒ blijft mensenwerk …

‒ Veerkracht van artsen en medewerkers vergroten 
vraagt professionele focus en aanpak

‒ Van iedereen

‒ Structureel, organisatorisch, procesmatig

‒ Gedragsmatig, leiderschap en individueel vlak

‒ Samen bouwen aan een zorgzame organisatiecultuur

Verandering en veerkracht



Contact: sabine.debrabant@azdelta.be 

Nog vragen? 


