
Allerbeste collega’s, 

De tweede nieuwsbrief ligt voor u. In vorige editie deden we een op-

roep om een originele naam te vinden voor deze brief. Volgende    

inzendingen mochten wij ontvangen: 

1. Franjolieke 

2. Het fabelkrantje 

3. Samen bouwen aan een mooi geluk 

4. De Ciscusbrief 

5. Werk om te leven, niet om te WERKEN 

6. Den Babbelaar  

7. Nieuwsbrief 

8. Samen Fier  

Samen Fit  

Samen Fun 

9. SFeervol 

10. SFeermaker 

11. Onder één dak 

Wil u graag stemmen voor één van deze suggesties? Doe dit vóór 15 

juni  via uw afdelingshoofd. Hij/ zij kreeg stemformulieren. 

Uw stem doet er toe! 

Wij wensen jullie alvast heel veel leesgenot toe ! 

Het Directiecomité (Christian Geenens, Leen Van Der Linden,             

Jan De Maeseneire, Jean-Marie Van Cauwenberge,                             

Helga De Pelsmaeker, Wim Vercruyssen). 

Deze nieuwsbrief kan u ook raadplegen op onze website: 

www.groepsf.be  
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Wist je dat… de e-loonbrief vol-

ledig kosteloos, veilig en ge-

bruiksvriendelijk is ? 

U kan zich dan altijd en overal 

aanmelden met uw e-mail-

adres en wachtwoord om toe-

gang te krijgen tot de applica-

tie ‘ Mijn Loon ’ van SD Worx. 

Op jullie loonbrief staat de te 

volgen procedure ;   

“ Schakel over op de elektro-

nische loonbrief “. 

file:///C:/Users/hdp/Desktop/Google Chrome.lnk
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N I E U W S B R I E F  

De Ondernemingsraad heeft in de zitting van 1 februari 2018 de volgende aanpassingen en             

bijwerkingen m.b.t. de bijlagen van het Arbeidsreglement goedgekeurd: 

Bijlage 3 – Samenstelling van Ondernemingsraad en CPBW: Het betreft hier een actualisatie aan de 

bestaande toestand. 

Bijlage 6 – Welzijn op het werk: De psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress, geweld, pes-

terijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het betreft hier een wijziging ingevolge opmerkin-

gen van de Inspectie Welzijn op het Werk en een actualisatie aan de bestaande toestand. 

Bijlage 13 – Informatieveiligheid: Het gaat hier om een nieuwe bijlage, opgelegd in het kader van de 

nieuwe normering rond informatieveiligheid. Hierin staat ook vermeld dat Klaartje Van Cauwenberge 

binnen de VZW is aangeduid als veiligheidsconsulent en data protection officer. 

Wie graag over een bijgewerkt exemplaar beschikt, kan dit opvragen bij het onthaal/administratie. 

A R B E I D S R E G L E M E N T  

A A N M A A K  P R O F I E L  V I A  L I N K E D I N  

Voor de aangeslotenen bij de DKV hospitalisatieverzekering is de jaarlijkse franchise van 125 euro 

niet langer toepasselijk indien men opteert voor een opname in een tweepersoonskamer. Opteert 

men daarentegen voor een éénpersoonskamer, dan blijft de franchise wél toepasselijk. Deze regeling 

geldt niet voor de werknemers van WZC Sint-Anna, op wie een andere hospitalisatieverzekering (AG 

Insurance) van toepassing is.  

Het ligt in de bedoeling om op termijn te komen tot één en dezelfde hospitalisatieverzekering voor 

alle werknemers van VZW Groep Sint- Franciscus. Op donderdag 13 september 2018 zal er een info-

avond hieromtrent plaatsvinden in Sint- Anna om 19u00. Iedereen welkom. 

F R A N C H I S E  H O S P I T A L I S A T I E V E R Z E K E R I N G  D K V  

Collega’s die een professioneel netwerk wensen uit te bouwen via sociale media, kunnen een profiel 

aanmaken via www.linkedin.com  

Je kan je aanmelden als werknemer van Groep Sint- Franciscus 

(je ziet meteen dat je goed zit doordat ons logo verschijnt) met 

vermelding van jouw functie en eventueel ook de vermelding 

van de campus waar je werkzaam bent. Via onze bedrijfspagina 

kan je dan ook allerhande informatie verkrijgen m.b.t. onze VZW.  

https://www.linkedin.com/company/groep-sint-franciscus/ 

S A M E N W E R K I N G  

Een aantal overkoepelende werkgroepen werden recent uit de grond gestampt: vrijwilligerswerk, de-

mentie en peter– en meterschap. Zo kunnen we van elkaar leren en een gemeenschappelijk beleid 

uitwerken. 

http://www.linkedin.com
https://www.linkedin.com/company/groep-sint-franciscus/


K W A L I T E I T  

In het voorjaar werden reeds tevredenheidsmetingen afgenomen bij de bewoners van Sint-Jozef, het 

Sint-Franciscustehuis en De Zilverlinde. De uitkomsten werden verwerkt en aan de verschillende 

teams overgemaakt. Opzet is om binnen teamvergaderingen de uitkomsten te bespreken en         

eventuele werkpunten aan te pakken. Vervolgens zal dit item op de gebruikersraad aan bod komen 

alsook zal er in de huiskrantjes een rubriekje aan gewijd worden. De enquêteurs worden nog ver-

wacht op 11/06/2018 in Sint-Anna en in het najaar in Onze Lieve Vrouw Ter Veldbloemen. 

 

 K E U K E N /  C A T E R I N G  

Vanaf 1 april gebeuren alle aankopen voor de voeding alsmede de technische assistentie in de 

keukens via Sodexo. Deze verandering had veel voeten in de aarde maar onze koks hebben zich 

hier prima doorheen geworsteld. We hopen dat de samenwerking met Sodexo alsmaar vlotter 

mag verlopen.  
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INFORMATIEVEILIGHEID: Op 14 en 29 mei vond reeds de vorming 

plaats in Haaltert en Brakel. Op 4 juni komt Oosterzele aan de beurt. Het was een zeer inte-

ressante en leerrijke vorming. De deelnemers kregen een gids mee met beveiligingstips 

omtrent informatieveiligheid die niet alleen op het werk nuttig zijn maar ook in de thuis-

situatie.  

V O R M I N G  

W A A R D E N  E N  D A D E N  

We willen graag alle medewekers bedanken voor hun waardevolle medewerking aan de sessies 

‘Waarden en daden’. We hebben veel positieve reacties ontvangen en zijn ondertussen aan de slag 

gegaan met de bijdragen. Er werd een nieuwe missie uitgewerkt door de kwaliteitscoördinatoren… 

… maar de tekst mist nog een slogan.  

Tijdens de vormingen werden volgende slogans naar voor gebracht:  

 Mens om mens 

 Wens naar zorg, zorg naar wens 

 Samen! Met elkaar! 

 Samen onderweg 

 Ieder mens telt! 

 Samen één 

 Samen weltevree 

 Samen-zijn 

 Zorg voor en door mensen 
 

Wij vernemen graag uw voorkeur via de stempapieren te bekomen bij uw afdelingshoofd (graag ook 

vóór 15 juni).  

MISSIE: Groep SF geeft aan de oudere de unieke kans om samen met  een deskundig team een 

zorgtocht uit te stippelen. 

De kernwaarden mensgericht, eenvoud en integriteit zijn ons kompas om deze tocht onder regie 

van de oudere te ondernemen. 

De kwaliteit van deze tocht is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. 



M E D E W E R K E R S  

SINT–JOZEF 

A C T I V I T E I T E N  

GOEDKOPER NAAR PRETPARKEN VIA GROEP SF: 

Personeelsleden (personeel + familieleden) krijgen de  

mogelijkheid tot het bestellen van voordeeltickets via een  

webplatform online.  

Hoe? 

 via de link  www.tickets-for-parks.be  

 log in met volgend paswoord: OVL 

 De betaling van de tickets gebeurt via creditcard of bankcontact 

van zodra de bestelling is geplaatst. 

 Van zodra de bestelling is ingevoerd, kan men zijn of haar tickets 

afprinten. 
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Met  een             voor zorg. De leden van Okra hebben voor alle 

personeelsleden hartjes gehaakt die ze ons, via Cecile 

Scheerlinck uit De Pastorale, hebben laten bezorgen. Dit 

voor de week van de zorg. 

Rijstpapverkoop: wij hebben in april 2018 rijstpap verkocht ten voordele van Broederlijk Delen. Dit 

leverde een mooie €650 op. 

Doorbreek de zitmarathon. De nieuwe voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven 

(2017) heeft het beperken van langdurig zitten expliciet opgenomen in het model. Er wordt aanbevo-

len om langdurig zitten te vermijden en bij voorkeur elke 30 minuten te onder-

breken met lichte fysieke activiteit. In een gezonde bewegingsmix wissel je dus 

periodes van zitten, staan en bewegen af. 

Meer weten? Zie de affiches op de afdelingen of via  

http://www.allesoverkanker.be/de-bewegingsdriehoek 

G E Z O N D  I N  J E  V E L –  P R E V E N T I E  

Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                             

 Khadija Toutouh, zorgkundige    

 Riet De Nijs, zorgkundige 

Uit dienst:  

 Bernadette Braem  

Proficiat aan Anja Hautman met het behalen van haar diploma zorgkundige!!  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.tickets-2Dfor-2Dparks.be&d=BQMGaQ&c=55dDH_rahFJ66NvikwoX9NYT-Br4j3CjZi7eqZ-t1qo&r=djX_5y2PjqOsfzo0HCz4Iod-EqNjSBTp1nAEI_kLEtw&m=Jq668xTzQZXjntGKTAWUfgHidfS7PZkgXA_pcJRCpng&s=AMxQ4hvZeKx8cU_QP0BRkfcaJ6WNW
http://www.allesoverkanker.be/de-bewegingsdriehoek


L O U N G E S E T  

 

SINT–ANNA 

Wij gebruiken sinds kort een snoezelkar tijdens onze individuele 

momenten bij de bewoners. De kar is gevuld met diverse voor-

werpen die de verschillende zintuigen prikkelen.  Zo zit er een radio en cd’s met relaxatiemuziek in. 

Verder zit er allerhande materiaal in om te masseren, zoals olie, massagetoestelletje, een massage-

bol, een spin om het hoofd te masseren en een voetbad. Visuele prikkels worden aangeboden door 

middel van een plasmabal en een sterrenprojector. Ook wordt er gewerkt  met etherische oliën. De 

kar bevat een ‘gelieve niet te storen’ blad, het is namelijk heel storend als er tijdens zo’n moment ie-

mand binnen komt.  

De kar is verder handig voorzien van heel veel stopcontacten. Als we in een kamer zijn, kunnen we de 

elektrische toestellen gemakkelijk aansluiten op de kar zonder de hele ruimte om te bouwen. Wij zijn 

heel tevreden over onze snoezelkar en de bewoners zien ons graag komen. We merken dat het echt 

een meerwaarde is!  

S N O E Z E L K A R  

De bewoners en de bezoekers kunnen sinds 

kort genieten van de nieuwe “loungesets” die 

op het terras staan. Nu uitkijken naar mooi 

weer! 

Sinds begin 2018 zijn er in de gangen van het woonzorgcentrum nieuwe werkwagens te zien. De 'oude' 

werkwagens van Ecolab hebben plaats gemaakt voor de compacte en handige nieuwe werkwagens van 

Salubris met onderdelen van Vileda. Het materiaal is licht en handig in gebruik. De steelhouders wor-

den bij iedere start van de werkdag op de juiste hoogte van de medewerkers gemonteerd. 

N I E U W E  W E R K W A G E N S  P O E T S D I E N S T  

Onze hoofdverpleegkundige Corina Veirman heeft op uit-

nodiging van Dr. De Prez E. en Dr. Goemaere C. deelge-

nomen aan een casestudyavond voor artsen over ‘agitatie bij een geriatrische 

bewoonster’. Deze case werd gekozen omwille van de bijzondere problematiek. 

De bewoonster was steeds heel onrustig, verward en agressief. De behandelen-

de arts vond geen pasklaar antwoord om haar te helpen en riep de raad in van 

meerdere collega’s. Deze gaven elk een verschillend advies. Mevrouw kreeg toen 

heel wat medicatie en werd gefixeerd. Echter, hoe meer medicatie zij kreeg, hoe 

verwarder, onrustiger en agressiever. Na anderhalf jaar stelde Corina voor om 

alle medicatie af te bouwen. Bleek na het stopzetten van de psychofarmaca dat 

het gedrag van de bewoonster zich normaliseerde.  Ook de fixatie werd gestopt. 

Mevrouw is momenteel heel helder, niet meer agressief. Ze is overgegaan van 

profiel Cd naar  A. Zo zie je maar dat er geen uniforme regel bestaat en dat elke bewoner als uniek 

moet beschouwd worden. Op basis van deze case durft de behandelende arts het nu ook aan om ook 

bij andere patiënten sneller over te gaan tot het stopzetten van medicatie.  

Een dikke pluim voor Corina!!! 

C A S E S T U D Y  
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De ZILVERLINDE 

Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                             

 Ann Françoys,  kwaliteitsmedewerker  

 An De Block, verpleegkundige  

 Brecht Eeman,  technisch coördinator bouwwerken en ondersteuning technische  dienst Zilver-

linde / OLV Ter Veldbloemen  

Uit dienst:  

Van Sterthem Sabine  ging op pensioen. Ze was in dienst sinds 1988. Sabine heeft De Zilverlinde net-

jes achtergelaten en wij wensen haar een deugddoende verlengde vakantie toe. Bedankt Sabine voor 

de 30 jaren van bijzondere inzet! 

M E D E W E R K E R S  

W E E K  V A N  D E  V A L P R E V E N T I E  

De week van de valpreventie is niet onopgemerkt voorbijgegaan in WZC  De Zilverlinde. De kinesi-

therapeuten werkten er samen met de ergotherapeuten een heel programma uit, met o.a. een val-

preventiequiz en een fitnessparcours. Bovendien werd er ook een workshop valpreventie georgani-

seerd. 

De workshop sloot naadloos aan bij het thema van 2018: ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’ Hierbij 

worden de bewoners aangemoedigd om zoveel mogelijk te 

bewegen, maar wel op een veilige manier. Dit wil zeggen dat 

men voldoende aandacht heeft voor de verschillende valrisico-

factoren. De bewoners  kregen tijdens de workshop een aantal 

oefeningen. Er werd daarna dieper ingegaan op enkele dagda-

gelijkse activiteiten, bijvoorbeeld hoe op een veilige en rugvrien-

delijke manier rechtstaan vanuit zit. Verder werd er ook stilge- 

staan bij valangst en zich veilig voelen. 

Veel bewoners werden erbij betrokken. Men was dan ook gemo-

tiveerd aan het oefenen. We kunnen terugblikken op een 

geslaagde en inspirerende workshop.  

Grote opkomst, lekkere spaghetti of croque-monsieur, mooie opbrengst ……De opbrengst gaat naar  

de animatieactiviteiten en de komende zomeruitstappen van de bewoners. Dank aan de vele mede-

werkers voor hun inzet en geslaagde activiteit. 

S P A G H E T T I - F E S T I J N  

Er wordt gebruik gemaakt van ecologische producten. De werkwagens hebben gesloten boxen 

met  een veiligheidsslot. Als kers op de taart kun-

nen al onze medewerkers zelf producten en mate-

rialen aankopen van Vileda aan voordelige prijzen 

en mooie kortingen. Dit veranderproject, met een 

sprong vooruit in het moderniseren van het poet-

sen, is door de medewerkers zeer goed aangepakt 

en met veel enthousiasme hebben ze dit alles 

doorstaan. Een pluim voor iedereen en dank voor 

de investering! 



OLV TER VELDBLOEMEN 

Na een langzame  start van de bouwwerken in volle winterperiode,  is het de laatste maanden volop 

bedrijvigheid op de site Groot Bewijk. Het nieuwe WZC  begint langzaam aan vorm te krijgen! 

B O U W K R O N I E K  

 

Kunst komt naar het WZC. Vanaf 1 juli zijn er in de polyvalente zaal en 

in de gangen van het WZC opnieuw kunstwerken te bewonderen van de 

creatieve leden van Art@De Pinte. Art@De Pinte is een atelier voor volwassen Amateur Kunstenaars, 

waar steeds gewerkt wordt onder leiding van een ervaren kunstenaar. Een bezoek aan de tentoonstel-

ling  is zeker de moeite waard! 

A C T I V I T E I T E N  

 

De kiné- afdeling van OLV Ter Veldbloemen zou  graag een “gerobank” 

aankopen voor de bewoners.  

U hoort het donderen in Keulen bij het woord “gerobank”? Een moeilijk 

woord voor: een roeibank voor senioren ;-).  De kostprijs hiervan willen ze 

betalen door  huisgemaakte confituur te verkopen. Hiervoor hebben ze 

(minstens!) 600 lege confituurpotten nodig. Denkt u dat die oude potjes 

die in uw keukenkast stof staan te vergaren maar een druppel op een hete plaat zijn? Absoluut niet! 

Verzamel deze in uw instelling ten voordele van OLV Ter Veldbloemen.  

Heeft u een boomgaard en wat fruit op overschot deze zomer? U zou de animatie-afdeling heel geluk-

kig maken met een schenking.  

( L E G E )  C O N F I T U U R P O T T E N  G E Z O C H T  

Op zaterdag 16 juni krijgen alle medewerkers van De Zilverlinde,        

alsook hun partners, de gelegenheid deel te nemen aan de happening ‘ 

Fondue + Bowling ’. Dit event vindt plaats in Het Bowlingpaleis in       

Lochristi. Aanvang om 19.00 uur in het restaurant met op het menu:  

Cava als aperitiefje, soep, saladebar, vleesbuffet (+/-10 soorten), visbuffet (+/-10 soorten) , desser-

tenbuffet , koffie of  thee en uiteraard aangevuld met 2 bowlinggames . 

Dit alles voor de democratische prijs van €49,00 ! 

Inschrijven kan nog bij Jolien van het animatieteam.  

U I T N O D I G I N G  



B O U W K R O N I E K  

SINT–FRANCISCUSTEHUIS 

M E D E W E R K E R S  

A C T I V I T E I T E N  

Delphine Vallez beviel op 21/03/2018 van een flinke zoon Lyam. 

W I S T  J E  D A T ?  

Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                             

 Geert Ritserveldt, medewerker technische dienst 

 Wendy Van Nuffel, administratief bediende 

 Inge Genbrugge, keukenmedewerker 

De nieuwbouw rijst als een paddestoel uit de grond. De  pre-

fabmuren worden aan sneltempo geplaatst.  

‘Den toog’ in de cafetaria (De Wijngaard) werd met enige vertra-

ging vernieuwd maar het resultaat mag er zijn. Het zal er nog 

aangenamer vertoeven zijn voor de bewoners en hun familie. Er zullen te-

vens nieuwe tuinmeubelen worden aangekocht.  

Er werd een motor aangekocht om de maaltijdkarren makkelijker naar de 

assistentiewoningen te brengen. Na een korte opleiding verkreeg iedereen 

zijn ‘rijbewijs’. Het transport verloopt nu vlotter en vooral ergonomischer. 

De infobeurs dementie was een groot succes. Heel veel 

geïnteresseerden maakten kennis met organisaties, 

materialen, lectuur en de dementiewerking van ons te-

huis. 

Op 21 juni heeft het inter-rustoordpetanquetornooi voor 

de vierde keer plaats. Bewoners van de WZC van de 

groep SF nemen het tegen elkaar op.  Wie wordt deze 

keer de winnaar? 

Nog even wat info over de gerobank: 

Wat is het verschil met een echte roeibank? Het is een ver-

hoogde zitbank  met een makkelijkere instap. Het toestel zorgt voor 

functionele revalidatie omdat de benen maximaal gestrekt kunnen 

worden. Veel bewoners stappen met de knieën in flexie (gebogen) en 

worden op deze manier gestimuleerd  om de benen meer  en beter te strekken. Dit toestel kan ge-

bruikt worden voor het oefenen van bovenste en/of onderste ledematen. Met de fiets kan men en-

kel de onderste ledematen trainen.  Het is zeer praktisch om te gebruiken. Doordat de armleunin-

gen opklapbaar zijn, is het in- en uitstappen voor zowat alle bewoners mogelijk. 
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