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Klant case - Aafje

Aafje is een grote zorgorganisatie die bestaat uit 
thuiszorg, verpleeghuizen en zorghotels. Klanten 
kunnen er wonen, logeren of hulp aan huis krijgen. 
Het betreft onder andere intramurale zorg, zorg voor 
mensen met dementie en zorg voor mensen die vanuit 
het ziekenhuis niet direct naar huis kunnen. De zorg 
die Aafje levert voldoet aan hoge kwaliteitseisen.  
De 5.500 medewerkers streven samen met 1.800 

vrijwilligers naar een zo hoog mogelijk niveau 
van welbevinden van de 11.000 klanten. Naast de 
goede zorg voor hun klanten, zorgt Aafje ook goed 
voor de eigen medewerkers. In 2019 kreeg Aafje 
het keurmerk ‘Beste Werkgever’, naar aanleiding 
van het medewerkersbelevingsonderzoek van het 
onafhankelijke onderzoeksbureau Effectory. Aafje was 
de best scorende organisatie voor goed werkgeverschap. 

Zo maakt zorgorganisatie Aafje de 
stap naar nog beter werkgeverschap  

Klant case - Aafje
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Mijn takenpakket is ontzettend breed en daardoor 
komt er ook veel informatie op mij af. Het is 
super fijn om dan een sparringpartner te hebben 
in XpertHR. Ik heb destijds dan ook gekozen 
voor XpertHR vanwege de combinatie van hun 
uitgebreide kennisplatform en juridisch advieslijn.

Monique van Gemerden 
Adviseur Arbeidsvoorwaarden P&O

Na online research naar de mogelijkheden op het gebied van  
HR- en juridisch advies, kwam XpertHR als beste uit bus. Inmiddels 
maken de P&O-adviseurs van Aafje alweer drie jaar gebruik van het 
kennisplatform. Tot het takenpakket van Monique van Gemerden 
behoort onder andere het opstellen van het personeelsbeleid, 
het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden en het toepassen 
van cao’s en wet- en regelgeving. Begin 2020 lag de focus op 
het doorvoeren van de WAB. Nu ligt dat op het uitwerken van de 

cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Hierin staan landelijke 
afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, toeslagen, verlof en 
pensioen. De cao biedt ook ruimte voor maatwerk wat betreft secundaire 
arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de zorgsector. “Ik ben regelmatig 
bezig om uit te zoeken welke arbeidsvoorwaarden interessant zijn voor 
onze medewerkers. Daarbij gebruik ik XpertHR vooral voor wetgeving. Ik 
log elke dag wel een keer in, aangezien er steeds nieuwe informatie te 
vinden is”, vertelt van Gemerden. 
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op juridisch gebied. “We kunnen er nog veel meer uithalen dan wat we op 
dit moment doen. Het kennisplatform van XpertHR is namelijk heel divers 
en alleen daarom zou ik het aanbevelen aan andere zorginstellingen. Ik 
gebruik het nu voornamelijk nog voor wetgeving, maar ik wil kijken hoe ik 
het ook kan toepassen voor het werven en behouden van personeel,” aldus 
van Gemerden. 

De diversiteit van de databank 
Bij Aafje werken ze met bepaalde regelingen voor het personeel, zoals 
een opleidingsreglement. Daarnaast heeft de zorginstelling, net als veel 
andere bedrijven, de WAB doorgevoerd. “Wanneer er iets gebeurt met 
een leerling die bij ons een opleidingstraject volgt, kunnen wij vragen 
uitzetten bij de juridisch advieslijn. Zij zoeken het dan direct voor ons uit. 
Ook voor het inzetten van oproepovereenkomsten heb ik veel gehad aan 
de standaarddocumenten van XpertHR. Ik hoefde het document alleen 
nog maar te finetunen voor onze eigen organisatie,” vertelt van Gemerden.  

Naast de mogelijkheid om voorbeelddocumenten te 
gebruiken en het stellen van specifieke vragen, zijn de 
P&O adviseurs sneller op de hoogte van wetswijzingen. 

 
Van Gemerden legt uit: “Ik kan zelf instellen welke updates ik wil ontvangen 
over alles wat interessant is voor onze zorgorganisatie. Bijvoorbeeld 
over de WAB, de VVT, in dienst treden en arbeidsvoorwaarden. Wat ik 
daarnaast heel handig vind is de wetgevingskalender. Dat stelt mij in 
staat om proactief te handelen en de organisatie alvast voor te bereiden 
op de wijzingen die gaan komen.” XpertHR ondersteunt Aafje niet alleen 
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Aanleiding tot samenwerking
Een P&O adviseur moet logischerwijs altijd goed op de hoogte zijn van 
de laatste wet- en regelgevingen, zeker op het gebied van arbeidsrecht. 
Hoewel er op Google een overvloed aan informatie te vinden is, is deze 
vaak onvolledig en tegenstrijdig. Het is daardoor onduidelijk welke 
informatie klopt. Een betrouwbare bron met de juiste informatie, die ook 
continu wordt aangepast aan de hand van wetswijzingen in de zorgsector, 
was daarom gewenst bij Aafje. De adviseurs weten in de meeste gevallen 
zelf het antwoord, maar het is fijn om bevestiging te krijgen zonder dat 
voor iedere vraag het inschakelen van een advocaat nodig is. Bovendien 
zorgt de juiste informatie ervoor dat er geen belangrijke details en extra 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld secundair arbeidsvoorwaarden over het 
hoofd worden gezien. 

Uitdaging
Verpleegkundigen en verzorgenden werken in de zorg 
onder uiteenlopende wetten. Voorbeelden hiervan zijn de 
zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook voor de 
omgang met klanten zijn er verschillende wetten waaronder 
de Wet zorg en dwang (Wzd), die per 1 januari 2020 is 
ingetreden. Wellicht de belangrijkste wet is de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waarin de overheid 
duidelijk heeft vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. 

Het bijhouden, controleren en doorvoeren van deze 
verschillende wetten is tijdrovend, maar essentieel. 
Vanuit de overheid worden er daarnaast ook verschillende 
administratieve lasten opgelegd. De beschikking hebben 
over de webinars, standaarddocumenten van bijvoorbeeld 
oproepkrachten, de cao’s en juridische adviezen van XpertHR 
maakt het werk voor de P&O adviseurs van Aafje een stuk 
eenvoudiger. 
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Voordelen voor Aafje
 

•  Snel de juiste juridische informatie voorhanden;

•   Het vergelijken van cao’s en vernieuwde cao’s zoals de VVT 

direct kunnen toepassen;

•   Eén digitaal platform met actuele wetswijzigingen en 

personeelszaken;

•   Voorbereiden op wetswijzigingen door middel van de 

wetgevingskalender;

•  De vele webinars die je vanaf je eigen werkplek kan volgen;

•   Verschillende tools, zoals een rekentool voor het berekenen van 

een transitievergoeding;

•  Besparen op externe juridische kosten;

•  XpertHR als sparringpartner van de adviseurs;

•  Adviezen en informatie rondom actualiteiten in de zorg.

De gegevens in dit document blijven eigendom van XpertHR. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van dit document is slechts toegestaan 
na voorafaangaande schriftelijke toestemming. Deze kun je hier aanvragen.

Benieuwd wat XpertHR
jouw organisatie oplevert?

Vraag een demo aan
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