
‘Wat een 
verademing voor 
de verpleging in 
het ziekenhuis!’

De Zorgondersteuner Plus is een opgeleide professional (niveau 

2 en hoger) die ondersteunende werkzaamheden verricht op 

de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Zowel facilitaire taken 

als licht-verpleegtechnische handelingen. Hierdoor krijgen 

verpleegkundigen meer ruimte voor hun kernactiviteiten.

De
Zorgondersteuner 

Plus



Beste lezer,

Verpleegkundig personeel in de zorg is al jaren schaars. De instroom 

van nieuwe hbo-v studenten vlakt af, de vergrijzing eist zijn tol en de 

uitstroom is hoger dan ooit. Aan die schaarste komt voorlopig dan ook 

geen einde.

Als detacheringsbureau voor de zorg heeft Okeedo daarom het concept de 

Zorgondersteuner Plus ontwikkeld voor ziekenhuizen. Deze medewerker 

zit tussen de zorgondersteuner (facilitair) en de verpleegkundige (zorg) in. 

De Zorgondersteuner Plus helpt met allerlei verzorgende taken waardoor 

de verpleging meer lucht op de afdeling krijgt.

In dit e-book leest u alles over de Zorgondersteuner Plus, hoe Medisch 

Spectrum Twente dit concept succesvol toepast en waarom wij geloven 

dat de Zorgondersteuner Plus ook kansen biedt voor uw ziekenhuis.

Veel leesplezier! 

Wesley Buitenhuis,

managing director Okeedo

Voorwoord



Inhoud



• Direct inzetbare medewerkers
•  Zeer gemotiveerde collega ś, passend bij de 

teams en organisatie
•  Nemen facilitaire en licht-verpleegtechnische 

handelingen uit handen
•  Fiscale voordelen
• Een fundament voor de toekomst!

Zorgondersteuner Plus op een rij

Werkzaamheden kunnen onder meer 
algemene ondersteuning, patiënten eten 
en drinken geven, transport, bijvullen van 
verbandkarren en bedden verschonen zijn. 
Onder supervisie van een verpleegkundige 
kunnen daar bijvoorbeeld ADL-taken, 
bloedsuikercontroles, wondverzorging 

en het delen van medicatie bij komen. 
De Zorgondersteuner Plus kan ook 
aanvullende studiemodules en cursussen 
volgen zodat het takenpakket past bij waar 
behoefte aan is op de verpleegafdeling.
Okeedo regelt het traject van A tot Z. Wij 
werven en selecteren kandidaten voor de 

Zorgondersteuner Plus en checken hen op 
bevoegd- en bekwaamheid. Vervolgens 
worden de geselecteerde kandidaten 
voorgesteld om te bepalen of er een klik 
is met het ziekenhuis. Als het goed voelt, 
wordt de kandidaat aangenomen en kan de 
nieuwe collega aan de slag. 

Als oplossing voor de grote druk op verpleegkundigen in het ziekenhuis heeft 

Okeedo het concept ‘de Zorgondersteuner Plus’ ontwikkeld. Met dit concept 

verricht een opgeleide professional van niveau 2 of hoger facilitaire taken 

en licht-verpleegtechnische handelingen, waardoor verpleegkundigen meer 

ruimte krijgen voor hun kerntaken.

De Zorgondersteuner 
Plus: het concept



Best 
practice

De ondersteuning van alleen de 
roomservicemedewerkers bleek 
onvoldoende voor de verpleegkundigen 
op de Thorax-afdeling. “Vanwege de 
toenemende zorgzwaarte van patiënten 
wil de verpleging juist ADL-taken 
en verpleegtechnische handelingen 

uitbesteden, zoals bloedsuiker meten. Maar 
de roomservicemedewerkers zijn daartoe 
onvoldoende gediplomeerd. Toen begon 
ons gesprek, want wie kan dit gat wel 
opvullen?”, licht Siteur toe. “Het antwoord 
van de verpleging luidde: helpenden plus en 
verzorgenden.”

Siteur klopt bij Okeedo aan voor het con-
cept Zorgondersteuner Plus. Hij kan na-
melijk zelf geen niveau 3-medewerkers op 
de afdeling aannemen. “In het functiehuis 
van het MST bestaan de functies facilitair 
medewerker niveau 2 en verpleegkundige 
niveau 5, maar niveau 3 niet. Er is daar sim-
pelweg geen beleid en functieomschrijving 
voor. Via deze constructie zijn de medewer-
kers bij Okeedo in dienst en kunnen wij dus 
wel niveau 3 inhuren.”

De samenwerking met Okeedo is op 
meerdere vlakken voordelig, zegt Siteur. 
“Omdat de functie niet bestond, zouden wij 
eerst medewerkers moeten toerusten voor 
de functie. Terwijl de medewerkers van 
Okeedo al bij binnenkomst volledig bevoegd 
en bekwaam zijn. Daarnaast hanteert 
Okeedo de regel dat als een uitgezonden 
medewerker duizend uur bij ons heeft 
gewerkt, wij deze kosteloos mogen 
overnemen. Dat is voor wie fulltime werkt 
ongeveer een half jaar. Andere bureaus 
laten dat alleen toe tegen torenhoge 
boetes. Ook zorgt het detacheringsbureau 
voor nieuwe aanwas. Zij presteren het 
telkens opnieuw om mensen aan te trekken 
die wij zelf niet kunnen binnenhalen.”

Op de Thorax-afdeling van 

Medisch Spectrum Twente 

(MST) werken sinds novem-

ber 2020 zorgbuddy’s. Dit 

zijn niveau 3- 

medewerkers van Okeedo 

die zowel verpleegtechni-

sche als facilitaire taken 

verrichten volgens het 

concept ‘de Zorgonder-

steuner Plus’. “Deze con-

structie met de zorgbuddy 

verlicht het werk voor de 

verpleging, maakt MST 

aantrekkelijker als werkge-

ver en biedt medewerkers 

doorgroeimogelijkheden”, 

vertelt afdelingsmanager 

Patrick Siteur.

‘De zorgbuddy in 
het MST is een 
verademing voor 
de verpleging’

https://okeedo.nl/de-zorgbuddy-in-het-mst-is-een-verademing-voor-de-verpleging/


Zorgondersteuner 
Isabell 

´We ontlasten de 
verpleegteams in 
het ziekenhuis´

”Ik zorg graag en werkte de afgelopen 
tien jaar met ouderen bij Florein Zorg. 
Via internet kwam ik bij Okeedo terecht 
en kon ik bij HMC aan de slag. Hier zorg 
ik dat de kamers op de Intensive Care 
zijn aangevuld met alle benodigdheden 
voor de verpleegteams. Wij ontlasten als 
zorgondersteuners de verpleegteams, 

zodat zij zich volledig kunnen focussen op 
de zorg voor patiënten. Ik vind het werken 
in een team en tegelijkertijd in dienst 
staan van mensen het allermooist. Geen 
dag is hetzelfde. Het is fijn om te werken 
voor een werkgever die ‘Zorg’ – met een 
grote Z – ook naar hun medewerkers 
uitstraalt.”

Isabell werkt als zorgondersteuner op de Intensive Care van Haaglanden 

Medisch Centrum (HMC), locaties Westeinde en Antoniushove. 

“In dienst staan van mensen vind ik het allermooist.”

https://okeedo.nl/zorgondersteuner-isabell-we-ontlasten-de-verpleegteams-in-het-ziekenhuis/


Persoonlijke 
aandacht 

Engagement managers Saskia 
en Flip: alles voor tevreden 
opdrachtgevers en blije 
medewerkers

“Ik zorg ervoor dat medewerkers blij 
naar hun werk gaan en zich gewaardeerd 
voelen. Dat missen zorgmedewerkers 
vaak, blijkt uit onderzoek. Wij besteden 

dus heel bewust continu aandacht 
aan medewerkers. Je kunt denken aan 
handgeschreven kaarten en cadeautjes 
op bijzondere momenten. Ook help ik 
medewerkers met vraagstukken rond 
werk, scholing of andere zaken die voor 
hen belangrijk zijn.
Accountbeheer is een ander belangrijk 
aspect van mijn werk. Zo zorgen we 
ervoor dat opdrachtgevers tevreden zijn 
en blijven met onze dienstverlening. Ik 
ga vaak langs om met de medewerkers 
en de contactpersoon vanuit de 

opdrachtgever te spreken. Sowieso ben 
ik altijd bereikbaar. Daarnaast is het leuk 
om te zien hoe elke organisatie weer 
anders is qua sfeer en cultuur en om daar 
onze dienstverlening op af te stemmen.
De uitdaging is om voor iedereen een zo 
optimaal mogelijke situatie te creëren. 
Het is bij een ziekmelding aan mij om de 
dienst op een andere manier in te vullen, 
maar ook om ervoor te zorgen dat de 
medewerker snel en gezond weer aan het 
werk kan. Het is werk waarin je vaak snel 
moet schakelen. Daar hou ik van.”

“Ik ben gek op mensen en op het 
samenwerken met mensen. Als 
engagement manager ben ik het 
aanspreekpunt voor medewerkers 
die we detacheren aan ziekenhuizen, 

verpleeghuizen of GGZ-instellingen en 
daarnaast ben ik het aanspreekpunt 
voor opdrachtgevers. Zo kan ik er aan 
bijdragen dat mensen met plezier naar 
hun werk gaan en opdrachtgevers op 
korte en lange termijn echt geholpen 
worden met het vinden en behouden van 
geschikte medewerkers.
Mijn afgeronde studie Facility 
Management past daarbij. Facility 
management gaat namelijk om 
ondersteuning van het primaire proces 
in een organisatie. Dat is ook wat 
Okeedo doet, werkgevers ontzorgen 

bij het werven en behouden van 
zorgondersteuners, maar bijvoorbeeld 
ook van verzorgenden IG.
Eerder volgde ik de opleiding 
‘Horecaondernemer café-bar’. In die 
branche had ik ook jarenlang een 
bijbaantje. Ik vind facility management 
en horeca een mooie combi. Door mijn 
werk in de horeca kan ik me goed inleven 
in mensen en weet ik hoe belangrijk 
gastvrijheid is. Dat geldt ook voor de 
zorg én voor Okeedo. Kernwaarden van 
Okeedo – zoals hospitality, vertrouwen 
en fun – spreken me enorm aan.”

Oprechte aandacht voor medewerkers is een heel 

belangrijk uitgangspunt voor Okeedo. Engagement 

managers Saskia Sonderman en Flip Heuts geven 

hier praktisch handen en voeten aan. 

Saskia

Flip



Waarom zorgpersoneel uitbesteden?
Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt 

overwegen veel organisaties samenwerking met  

een detacheringsbureau. Maar wat is detachering?  

Een overzicht van de belangrijkste aspecten.

Wat is detachering? 
Bij detachering huurt een organisatie een werknemer voor een 
bepaalde tijd van een detacheringsbureau. De gedetacheerde 
werknemer is met een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst 
in dienst bij een detacheringsbureau. Dit detacheringsbureau (de 
uitlener) detacheert hem of haar voor een afgesproken periode bij 
een organisatie (de inlener).

Het uitbesteden van zorgpersoneel is duurder dan dit 
zelf te organiseren, denken veel mensen. Maar klopt 
dit wel? Wie alle kosten voor zorgmedewerkers – in-
clusief verloop en verzuim – analyseert, kan wel eens 
tot een andere conclusie komen.  
Wie appels met appels wil vergelijken, neemt alle 
loonkosten inclusief sociale premies voor personeel 
in eigen beheer mee. Het voordeel van samenwerking 
met Okeedo als detacheringsbureau is dat er sprake 
is van een vast bedrag. Er vindt daarnaast continue 
begeleiding en persoonlijke ontwikkeling plaats en 
mocht een medewerker disfunctioneren is vervan-
ging geen probleem. Door een secure on-boarding, 
passend bij de organisatie en de afdeling, en per-
soonlijke begeleiding ontzorgt Okeedo organisaties 
niet alleen, maar draagt het ook bij aan een gezond 
personeelsbestand voor de lange termijn.

Meer informatie:

1. Aanvulling op flexibele schil
2. Specialistische kennis voor schaarse functies
3. Extra ondersteuning in tijden van drukte
4. Projectmatig en afwisselend werk

4 redenen om te kiezen 
voor detachering

• Altijd voldoende bezetting
• Flexibele schil
• Continue vernieuwing
• Snel nieuwe medewerkers
• Geen werkgeverrisico ś

Voordelen 

Kosten 

https://okeedo.nl/zorgpersoneel-in-eigen-beheer-of-uitbesteden-wat-kost-het/
https://okeedo.nl/detacheringsbureau-zorg-alles-over-detacheren-in-zorg-en-welzijn/


De Zorgondersteuner is een gastvrije, energieke collega met 
passie voor voeding en diëtiek. Anders dan de Zorgondersteuner 
Plus doet de Zorgondersteuner voornamelijk facilitaire taken. 
Vakprofessionals met een halfvol glas!

Niets is zo belangrijk als een professionele en vooral gastvrije 
eerste indruk van de organisatie, poli of afdeling. Onze Welcoming 
Hosts zijn hét visitekaartje en verzorgen een gastvrije ontvangst 
van patiënten en bezoekers.

De Lift is een management development-programma binnen 
Okeedo voor hbo- en wo-afgestudeerden. Zij zijn in een traject van 
1 tot 3 jaar perfect inzetbaar als verzorgende of verpleegkundige.

Wilt u meer flexibiliteit inbouwen, structureel of in vakantie-
periodes? Dan is ons Vlinderconcept uw antwoord. Vaste mede-
werkers die over diverse afdelingen ‘fladderen’ en een welkome 
aanvulling zijn in tijden van personeelskrapte en vakanties.

De Zorgondersteuner The Welcoming Host

De Lift Het Vlinderconcept

•  Een continu frisse wind van 
talenten in de organisatie;

•  Een positieve invloed op 
bestaande teams;

•  Een schil van talenten op vaste 
basis (geen uitzendbureau);

•  Een partner voor werving 
en behoud;

•  Een oplossing voor de 
lange termijn!

Ontvang de brochure voor een 
concept naar keuze:

Het resultaat 

De overige 
concepten van

Okeedo voor
ziekenhuizen

https://okeedo.nl/downloads/


Colofon
Okeedo is een jong en snelgroeiend detacheringsbureau voor 
de zorg. Okeedo detacheert geen ´handjes´ maar waardevolle 
collega ś. Met enthousiasme brengen de medewerkers teams 
in beweging en een glimlach op de gezichten van bewoners, 
cliënten en/of patiënten.

Heeft u interesse in het concept De Zorgondersteuner Plus, of 
vragen naar aanleiding van dit e-book? We bespreken het graag!

Neem contact op:

Hullenbergweg 278
1101 BV Amsterdam
020-8546311
info@okeedo.nl
www.okeedo.nl

mailto:info%40okeedo.nl?subject=
http://www.okeedo.nl
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