




Slimmer en anders werken
Inzet zorghulpen

Om ruimte en werkplezier te creëren bij thuiszorgteams
en continuïteit van zorg aan cliënten te waarborgen



WIJ ZIJN KWADRANTGROEP

KwadrantGroep is een sterke 
netwerkpartner in de zorg. Wij bieden een 
totaalpakket aan ouderenzorg, zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving van de 
cliënt en in samenwerking met lokale 
organisaties en de gemeenschap.



Corona crisis
Najaar 2021 gesprek met VWS, IGJ en zorgverzekeraar rondom het beleggen van taken bij een 
lager deskundigheidsniveau binnen de wijkverpleging. 

Arbeidsmarkt knelpunten
Door arbeidsmarkt knelpunten en hoge instroom wijkverpleging voortdurende spanning op zorg 
continuïteit.

Beperken werkdruk, bevorderen werkplezier en daarmee behoud van medewerkers 

Aanleiding inzet zorghulpen 



Personele uitdaging wijkverpleging KwadrantGroep tot 2030

In 8 jaar tijd bij wijkverpleging KwadrantGroep zo’n 1.000 nieuwe collega’s nodig, door 
natuurlijk verloop en groei van zorgvraag



Als we dezelfde kwaliteit van zorg willen blijven leveren, dan moeten we SLIMMER en ANDERS werken. 
Zodat zorgprofessionals fit en vitaal blijven en cliënten passende zorg en ondersteuning blijven ontvangen.

Zorghulpen zorgen voor
meer continuïteit in de zorg
Pilot slimmer en anders werken in thuiszorg Smallingerland

Wat is de huidige situatie?

Krapte op de arbeidsmarkt

Ziekte en uitval van collega’s

Werkdruk

Mensen wonen langer thuis

Juiste zorg op de juiste plek

Zorg thuis is steeds complexer



We kijken naar wat een cliënt nodig heeft om veilig en vertrouwd thuis te kunnen wonen. 
Daarbij stellen we vijf vragen:

Hoe pakken we dit aan?

1. Wat kan de cliënt zelf?
2. Wat kan worden opgevangen door

hulpmiddelen en technologie?
3. Wat kunnen familie en naasten doen?
4. Wat kan de sociale omgeving betekenen?
5. Wat doet de zorg?



Zijn er taken van professionals die door anderen gedaan kunnen worden, zogenaamde 
taakdelegatie? Bijvoorbeeld door mensen die (nog) geen zorgopleiding hebben afgerond? 
In de gemeente Smallingerland is KwadrantGroep eind januari 2022 een pilot gestart waarbij thuiszorgteams 
worden ondersteund door zorghulpen. De zorghulpen nemen taken over van gediplomeerde 
zorgprofessionals zoals verzorgenden IG en verpleegkundigen, waardoor er ruimte ontstaat om complexere 
zorg te blijven leveren.

Wat doet de zorg?
Wat kan slimmer en anders?

Wat doen zorghulpen voor cliënten? Zodat:

Uit bed helpen

Wassen en aankleden

Steunkousen aan- en uittrekken

Oprechte aandacht

We continuïteit van zorg kunnen bieden

Nieuwe cliënten die ons hard nodig hebben zorg 
kunnen bieden

Medisch technische zorg geleverd kan blijven worden

Zorgprofessionals ook vrij kunnen zijn



19 zorghulpen aangenomen:

Resultaten van de pilot zorghulpen

10 vanuit KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

9 Externen

Ingezet in 10 thuiszorgteams- 6 routes van minimaal 3 uur

Gemiddeld 50 cliënten per dag



Conclusies

Zorghulpen zorgen voor en borging van continuïteit en daarmee kwaliteit van zorg

Zorghulpen dragen bij aan de oplossing voor het arbeidsmarktprobleem in de zorg

Zorghulpen zorgen voor rust en ruimte in thuiszorgteams





- Babet Hendriks babet.hendriks@kwadrantgroep.nl

- Minke van der Veen minke.van.der.veen@kwadrantgroep.nl

Contact:

mailto:babet.hendriks@kwadrantgroep.nl
mailto:minke.van.der.veen@kwadrantgroep.nl

