
ZORGACCENT
"ER KAN ZO VEEL DAT DE KUNST WÉL STEEDS IS 

OM TE BLIJVEN KIJKEN OF 
DE ZORG ER WAT AAN HEEFT."



2 ZORGACCENT

Twentse nuchterheid én een bak creativiteit, dat hebben ze bij ZorgAccent. 

Met ruim 2.500 medewerkers biedt de organisatie verpleeg- en woonzorg 

en huishoudelijke zorg in het land van Regge en Dinkel. Tot twee keer 

toe werd ze door brancheorganisatie Actiz en accountantskantoor 

PricewaterhouseCoopers uitgeroepen tot koploper in de zorg. Geen wonder 

ook. ZorgAccent was ruim zeven jaar geleden een van de eerste organisaties 

die startten met zelfsturende teams. Teammanager personeels- en 

salarisadministratie Caroline Wools: ‘En we blijven ons steeds ontwikkelen.’

Directeur bedrijfsvoering Wouter Versteeg: ‘Wij hangen het Rijnlandse 

model aan. Dat betekent: eenvoud in procedures en verantwoordelijkheden 

zo laag mogelijk in de organisatie. Want zorgmedewerkers weten het beste 

wat er nodig is voor hun cliënten. Zelfsturing is dan een logische stap.’ 

Dat was niet de enige reden. Wools: ‘Medewerkers hadden de behoefte 

om zelf aan de knoppen te zitten, niet meer top down, maar bottom up. 

Bovendien draaiden we financieel slecht. Er moest iets gebeuren.’

Inmiddels staat er een kerngezonde organisatie die bestaat uit twee 

businessunits: wijkverpleging met ongeveer 80 teams en woonzorg met 70 

teams. Wools: ‘De verzorgingshuizen worden omgebouwd tot complexen 

waarin mensen met een zorgvraag in volledige appartementen worden, 

en daarin ook volledig kunnen worden ondersteund. Verder hebben we 

verpleeghuizen voor mensen met bijvoorbeeld dementie of chronische 

aandoeningen en we hebben een grote gespecialiseerde afdeling Korsakov.’ 

Versteeg: ‘Die Korsakovafdeling is echt een bijzonderheid, dokter Vos, 

ruim honderd jaar geleden directeur van het verpleeghuis in Nijverdal is 

daarmee begonnen en inmiddels zitten er ongeveer tachtig patiënten, die 

stap voor stap werken aan verbeteringen van hun vaardigheden.’

OVER ZORGACCENT
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ZorgAccent had twee majeure uitdagingen in de afgelopen zeven jaar: 

allereerst de invoering van de zelfsturende teams en daarnaast zorgen 

voor een personeels- en salarisadministratie die daar optimaal bij aansluit. 

Het concept zelfsturing kopieerde ZorgAccent een beetje van Buurtzorg. 

Wools: ‘Maar wel met een belangrijk verschil: zij begonnen met niks: 

eerst twee teams, toen drie… Wij hebben de wijkverpleging in één keer 

omgegooid. En daarna de woonzorg. In totaal zijn dat op dit moment 150 

teams.’

Versteeg: ‘Zelfsturing is hier heel fundamentalistisch doorgevoerd. Voor 

ondersteunende diensten was dat best lastig. Zij moesten op hun handen 

zitten tot een team met een vraag kwam.’ Wools: ‘Inmiddels laten we 

dat een klein beetje los. Als er bijvoorbeeld meerdere teams met een 

opleidingsvraag komen, dan ontwikkelen we iets nieuws en geven daar 

bekendheid aan, zodat andere teams er op kunnen aanhaken.’ 

DE UITDAGINGEN
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Voor de personeels- en salarisadministratie was de overgang niet een-

voudig. Wools: ‘Als ik vroeger een mutatie zag waarvan ik dacht: klopt 

die wel? Dan belde ik de leidinggevende. Nu was er geen leidinggevende 

meer. Ik moest bij het team zelf zijn, maar ja, hoe bereik je dat team?’ Dat 

was de aanleiding om een wijkservicecentrum op te richten. Daar kunnen 

medewerkers terecht met al hun vragen. 

Punt was ook dat het softwarepakket voor de personeels- en salarisad-

ministratie niet meer aansloot bij de nieuw organisatiestructuur. Wools: 

‘Dat pakket lag op HRM-gebied eigenlijk helemaal stil. Ook hadden we 

behoefte aan E-HRM: de gang hiertegenover stond helemaal vol kasten 

met alle personeelsdossiers erin en er waren heel veel papierbewegingen: 

dat gaf gedoe. Het idee dat je documenten soms wel drie keer moest ver-

sturen en dat ze dan nóg niet op de goede plek lagen.’ 

"HET IDEE DAT JE VROEGER DOCUMENTEN 
SOMS WEL DRIE KEER MOEST VERSTUREN 

EN DAT ZE DAN NOG NIET OP DE 
JUISTE PLEK LAGEN."



6 ZORGACCENT

JAARVERLAG 2015 - DIRECTIE VERSLAG

De wensen van ZorgAccent voor een nieuw systeem waren helder. Het 

moest niet alleen aansluiten bij de nieuwe realiteit, het moest flexibel in te 

richten en intuïtief zijn. Directeur bedrijfsvoering Wouter Versteeg: ‘Als je 

met Facebook kunt werken, moet je dit ook kunnen.’

Zelfsturing. Dat was de nieuwe realiteit van ZorgAccent. En dat betekent 

onder meer dat er geen hiërarchie meer is. Wools: ‘Dat is in een HRM-

programma natuurlijk best lastig, want iedereen moet dezelfde autorisatie 

hebben. Er is geen systeem van goedkeuring of dat de een meer mag dan 

de ander. ‘We hebben bijvoorbeeld negen coaches die elk vijftien teams 

begeleiden met vragen. Maar ze geven geen leiding. Ze zijn sámen met 

de medewerkers verantwoordelijk voor de resultaten. Bijvoorbeeld voor 

de Wet verbetering poortwachter.’ 

Versteeg: ‘De coaches zijn kennisdragers. Stel het loopt niet lekker, of een 

team zit vast, dan komt de coach op verzoek van het team helpen. Ook 

verbindt de coach teams: daar heeft het ook gespeeld, ga eens kijken.’

HET JUISTE 
GEREEDSCHAP



7 ZORGACCENT

Wools: ‘We hebben tegen AFAS gezegd: zorg dat er geen hiërarchie in het 

systeem zit. En zorg dat we helemaal digitaal kunnen werken. Dat alle 

medewerkers informatie direct kunnen vastleggen via de iPad die ze bij 

zich hebben.’ 

GEWOON DOORGAAN
Dat het systeem dit allemaal kon, was één ding, maar dat de medewerk-

ers het daadwerkelijk gingen gebruiken een ander. Bij de wijkteams ging 

de invoering vlot. Bij de teams woonzorg ging het iets lastiger. Wools: 

‘Daar werken mensen met gemiddeld een wat hogere leeftijd. En die had-

den wat meer weerstand tegen digitaliseren.’ Die weerstand benaderde 

ZorgAccent op twee manieren. Versteeg: ‘Het systeem zelf moest heel 

eenvoudig zijn. Dat je meteen ziet wat je moet doen als je een scherm 

ziet. Als je met Facebook kunt werken, moet je dit ook kunnen. En zo een-

voudig is AFAS.’ De andere benadering was: gewoon doorgaan. Wools: 

‘Collega’s zeiden: dit kun je niet van oudere medewerkers verwachten. 

En dan zeiden wij: zal best, maar dit moet je gewoon leren. En inmiddels 

horen we er niemand meer over.’ 
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VRAAG HET ZUPER ANNY
Wat ook enorm hielp bij de succesvolle invoering was de look and feel die 

ZorgAccent gaf aan het E-HRM deel van AFAS. Wools: ‘We noemden het 

niet Mijn ZorgAccent ofzo, maar Zuper Annie. Die naam is bedacht door 

communicatie. De Z en de A staan voor ZorgAccent. Ze hebben er een 

leuke afbeelding van gemaakt. Sommige mensen noemen haar Zuster 

Annie of Super Nanny, maar in ieder geval leeft het. En het werkt enorm 

goed om de papierstroom te lijf te gaan. Dat heeft een hele verbetering 

van het proces gegeven. De medewerker kan zelf veel wijzigingen door-

voeren: zijn naam, burgerlijke staat, adres en inmiddels ook keuzeregelin-

gen zoals een fiets.’ 

SOEPELE OVERGANG
De overgang naar het AFAS systeem verliep eigenlijk heel vlot. Wools: ‘We 

hebben iedereen erbij betrokken, teams, medewerkers zorg, en natuurlijk 

de medewerkers van personeels- en salarisadministratie: iedereen dacht 

mee. En er is zó goed meegewerkt. Terwijl medewerkers van mijn afde-

ling wisten dat AFAS mensen overbodig zou maken. Mensen zaten fysiek 

naast de consultant: waarom zet je dat niet hier neer of dat daar? We pro-

beren altijd in de schoenen van de medewerker te gaan staan: wat staat 

er, is het duidelijk, is het logisch of zou je het anders willen zien?

GEBRUIK EN
FUNCTIONALITEITEN
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En andersom zegt AFAS weer: waarom doe je dat niet zus of zo. Wij heb-

ben bijvoorbeeld een personeelsvereniging waar iedereen 3 euro in de 

maand contributie voor betaalt. AFAS zegt: voer dat bedrag niet iedere 

maand opnieuw in, maar voer dat bedrag als vaste waarde in, bij een wij-

ziging van het bedrag is het voor iedereen in één tel geregeld’. Ook het be-

stuur en de OR werkten mee aan de soepele overgang. Wools: ‘We kregen 

van hen de ruimte om twee systemen in de lucht te houden, gewoon met 

tijdelijke extra krachten. Zo konden we het ook echt goed doen.’  

D-DAY: ÉÉN TAART EN NUL PROBLEMEN
Op 25 januari 2013 deed ZorgAccent de eerste salarisbetaling met AFAS. 

Wools: ‘We hadden communicatie klaar zitten, telefonistes: een héél plan, 

want we dachten: nou komt het! Maar dat viel zó mee. Het aantal vragen 

bleef gelijk en ook de aard van de vragen was niet anders. Gewoon de ca-

tegorie: het aantal uren is niet goed. En dat wij dan net als vroeger zeiden: 

heb je ze wel goed ingevoerd dan? Toen we ook nog een taart van AFAS 

kregen, kon het helemaal niet meer stuk. Wat echt geweldig was, is dat 

we een vaste consultant van AFAS hadden. Als iets niet liep, hadden ze 

het zo opgelost. Ze zeiden niet: stuur maar op. En soms zeiden ze ook: 

dat kan niet. AFAS wil zo veel mogelijk standaarden, maatwerk hebben ze 

liever niet, want dat heeft onderhoud nodig. 
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TOEKOMSTDROMEN

Inmiddels is ZorgAccent bezig met het stapje voor stapje toevoegen van 

processen en onderdelen aan AFAS. Bijvoorbeeld bijzondere verlofsoorten, 

zoals betaald en onbetaald verlof. Wools: ‘Dat kunnen ze straks ook zelf in 

Zuper Annie doorgeven. En de loonstrookjes gaan nu al helemaal digitaal. 

Wij dachten: daar komt gedoe van, want in het vorige pakket kregen nog 

honderd mensen hun strookje thuis. Maar we hebben er niks over gehoord.’ 

Ander voorbeeld: ‘We hebben onlangs een nabetaling over de afgelopen vijf 

jaar van de onregelmatigheidstoeslag gedaan, helemaal in Zuper Annie, en 

het was in een maand klaar.’
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ZINVOL DOORONTWIKKELEN
AFAS heeft ZorgAccent gebracht wat ze wilde. Wools: ‘Het scheelt zo veel 

werk en papier. Documenten voor de Wet arbeid en zorg staan standaard 

in het systeem. Niks geen gemail met: heb jij een nieuwe versie en wan-

neer kun je die sturen? Je werkt hem bij, klikt en klaar. Zo heb je altijd de 

actuele versie bij de hand. We hebben een flexbureau waar een kleine 

tweehonderd man werkt. Dat zijn altijd haastklussen. Wij zeggen nu: als 

het flexbureau vast de basisgegevens invoert, kan er al van alles aange-

vraagd en aangemaakt worden. Hierdoor liggen de iPad, de mobiel en het 

wachtwoord van een medewerker gewoon op de eerste dag klaar, en wij 

vullen de rest aan. Als je dat vergelijkt met vroeger: toen hadden we sta-

pels papier die met stoom en kokend water ingevoerd moesten worden, 

omdat een medewerker anders niet aan de slag kon.’ Versteeg: ‘Er kan zó 

veel dat de kunst wel steeds is om te blijven kijken waar de zorg wat aan 

heeft. Het moet bijdragen aan de verbetering van de zorg.’ 
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OVER AFAS SOFTWARE

AFAS Software is een dynamisch en eigenzinnig softwarebedrijf met ruim 

driehonderd enthousiaste medewerkers. Als Nederlands familiebedrijf

ontwikkelt AFAS softwareproducten voor zowel de zakelijke als de consu-

mentenmarkt op een maatschappelijk verantwoorde manier. Hierbij staan 

klanten, medewerkers, maatschappij en milieu centraal. Met het geïnte-

greerde softwarepakket zijn meer dan 10.000 organisaties in Nederland, 

België, Luxemburg en de Nederlandse Antillen volledig geautomatiseerd. 

Kwaliteit en visie zijn de pijlers van ons succes en deze principes stellen 

ons in staat om hoogwaardige softwareproducten te ontwikkelen, te verko-

pen en te ondersteunen.



ZO KOM JE MET ONS IN CONTACT

TELEFOONNUMMER
033-434 3883

BEZOEKADRES
Philipsstraat 9

3833 LC Leusden


