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Met onze "Kijkstages" willen we medewerkers binnen Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel 

aanmoedigen om in elkaars werkveld een kijkje te nemen. We beogen een kennismaking 

met andere organisaties en/of sectoren d.m.v. een echte onderdompeling in elkaars 

werkveld. Een soort meeloopstage met als doel elkaar en elkaars werking beter te leren 

kennen, de samenwerking te bevorderen, van mekaar te leren en zo expertise bij 

medewerkers te vergroten om uiteindelijk te komen tot een betere zorg.  

Vanuit het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (Kenniscentrum WWZ) willen we de 

coördinatie van deze kijkstages opnemen. Het model is geïnspireerd op het project 

‘Vreemd gaan’ ontwikkeld in Oost-Vlaanderen door Radar-Crosslink. 

 

Wil je graag weten hoe het er op een ander écht aan toegaat? Of je kent iemand al jaren 
via telefoon of e-mailconversaties, maar je zou graag eens zien wat hij of zij precies doet. 
Dan kan je er eens gaan kijken en op de werkvloer mee lopen. 

Een ‘kijkstage’ biedt de mogelijkheid voor medewerkers om een kijkje te nemen binnen 
organisaties uit een andere sector om daarna nog gerichter en beter samen te werken.  Je 
weet beter dan voorheen hoe het er op de andere dienst aan toe gaat. Door zelf lijfelijk 
aanwezig te zijn op een andere werkplek krijg je een meer beklijvende interactie met de 
collega's van een andere dienst of sector. Uit vorige kleinschalige experimenten weten we 
ook dat meelopen op de werkvloer de meest directe vorm van leren is.  

Bovendien stap jij met jouw kennis en ervaringen deze nieuwe omgeving binnen. Zo lever 
je van jouw kant een inbreng waarvan de ontvangende organisatie eveneens kan leren. 

Na afloop neem je al deze nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden terug mee naar je 
oorspronkelijke werkomgeving en zorg je ervoor dat jouw werking hierin kan delen 
waardoor het leereffect maximaal wordt verspreid. 
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- 2018 beschouwen we als een testjaar. We focussen op de werkvloer; we beginnen 
klein en voorzien korte kijkstages van (maximum) 1 dag; we richten ons ruim naar 
alle medewerkers uit de sectoren welzijn, wonen en zorg.  

- In maart maken we het initiatief bekend bij potentiële deelnemende organisaties 
en sectoren 

- We zetten de noodzakelijke afspraken rond beroepsgeheim, verzekeringen, … op 
papier.  

- Vanaf nu kan je op de website je vacature plaatsen via de link 

 www.kenniscentrumwwz.be/bijeenander/vacature. 

- Vanaf mei kan je solliciteren op de vacatures 
- Eind mei ontvang je jouw match 
- De concrete afspraken rond kijkstages maken jullie zelf 
- De kijkstages kunnen plaats vinden van mei tot eind september 
- Begin oktober voorzien we een evaluatie-event met ook een evaluatie en eventuele 

aanpassing van de formule  

  

http://www.kenniscentrumwwz.be/bijeenander/vacature
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1. Concrete vacatures en matching verlopen via de website van het Kenniscentrum 

WWZ 

 

2. Verantwoordelijkheden :  

- Tijdens de kijkstage blijven de loonkosten van de deelnemende medewerkers 
ten laste van de eigen werkgever. Ook de verplaatsingskosten worden 
gedragen door de eigen werkgever. 

- De deelnemende medewerker blijft gedurende de uitwisseling verzekerd bij 
zijn/haar eigen werkgever. Indien er een ongeval of iets dergelijks gebeurt, 
verbindt de gastorganisatie er zich toe zo snel mogelijk de eigenlijke werkgever 
op de hoogte te brengen. 

- Elke partij is gebonden aan het beroepsgeheim en tekent hiervoor de 
documenten die vanuit Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg worden 
aangeleverd 

- De ontvangende organisatie brengt cliënten op de hoogte van de bedoeling van 
de kijkstage en kan hiervoor het document gebruiken, aangeleverd door 
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg.  

 

3. Bij de bevestiging van de match ontvangen alle partijen de nodige informatie en 

documenten van het Kenniscentrum WWZ m.b.t. beroepsgeheim, 

verantwoordelijkheden, communicatie met cliënt, … 
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Ik, ………………………………………………………………………, personeelslid van de organisatie 

…….……………… …………………………………., die meedraait in de organisatie 

……………………………………………………….. 

op datum van ………………………..……………………..  

 

 

Neem akte van de voorwaarden van de ‘Kijkstages’ en verklaar hierbij mij te houden aan 

de kaders van het beroepsgeheim. 

Datum: 

Handtekening : 
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Met een “Kijkstage” kunnen medewerkers van de ene organisatie meedraaien in een 

andere organisatie. Zo kunnen ze zien hoe ze daar de zaken aanpakken en organiseren. Ze 

doen dit om beter samen te werken en zaken bij te leren. 

Het is belangrijk dat diensten elkaar zo goed mogelijk kennen zodat ze de mensen 

die ze begeleiden de best mogelijke hulp kunnen geven! 

Jij zal dus ook in jouw organisatie of centrum een medewerker zien die je niet kent en die 

de werking  volgt. Die medewerker doet een ‘kijkstage”. 

Deze bezoekende medewerker draait een dag mee in het team dat jou begeleidt. Hij/zij 
zal het reilen en zeilen volgen binnen jouw organisatie en ook jouw concrete begeleiding. 
Door met jou in contact te komen en mee te werken binnen het team, zal hij/zij bepaalde 
informatie over jou te weten komen. Net als alle andere medewerkers binnen het team is 
die persoon ook gebonden aan het beroepsgeheim en is hij/zij verplicht hier zorgvuldig 
mee om te gaan. 
 
Toch wensen wij daarvoor jouw schriftelijke toestemming te vragen: 
De cliënt verklaart op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van een bezoekende 

medewerker in de organisatie en dat deze persoon hierdoor persoonlijke informatie over 

hem/haar kan ontvangen. 

De bezoekende medewerkers beloven schriftelijk hier zorgvuldig mee om te springen en 

de kaders inzake het beroepsgeheim te respecteren. 

 

Toestemming 
 
Ik, ……………………………………………… (naam en voornaam cliënt of vertegenwoordiger) geef 
toestemming om deze uitwisseling, waarbij mogelijk relevante persoonlijke gegevens 
gedeeld worden met medewerkers van een andere organisatie, te organiseren. 
 

Handtekening cliënt of vertegenwoordiger   Datum 

 

 

Naam betrokken medewerker : …………………………………… 

Bezoekende organisatie : ……………………………………………………………………… 

Gastorganisatie : ……………………………………………………………………. 

 

Met vragen kan je terecht bij je eigen begeleiding of bij Klaar De Smaele van het 
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg die deze kijkstages organiseert. Je kan haar 
contacteren op Klaar.de.smaele@kenniscentrumwwz.be of bellen op het nummer  
02/413.01.59 

mailto:Klaar.de.smaele@kenniscentrumwwz.be

