
  

   

Onze lonen volgen sectorbarema’s die ingewikkeld zijn en niet altijd logisch in elkaar zitten. Daarom 

hebben overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties beslist ze te vereenvoudigen. Het instituut 

voor functieclassificatie (IFIC) heeft hiertoe alle functies in de zorgsector in kaart gebracht en vervol-

gens ingedeeld in verschillende loonschalen. Deze loonschalen, de zogenaamde IFIC-barema’s, wer-

den recent ingevoerd in de ziekenhuizen en zullen normaliter de volgende maanden ook worden inge-

voerd in de sector van de ouderenvoorzieningen. Hieromtrent kunnen we jullie alvast volgende infor-

matie meegeven (voorlopig nog onder voorbehoud): 

• In de loop van volgend jaar zal elke werknemer info ontvangen m.b.t. zijn nieuwe functieom-

schrijving en bijhorend IFIC-barema, alsook een simulatie. Deze simulatie vergelijkt je huidige 

verloning met het loon waarop je volgens de IFIC-barema’s aanspraak kan maken. Indien de IFIC

-barema’s gunstiger zijn voor jou, kan je ervoor kiezen om naar het nieuwe systeem over te stap-

pen.  

V Z W  G R O E P  S I N T - F R A N C I S C U S   

 September 2018 – Jaargang 1 – Editie 3 

  

 

nieuwnieuwnieuwnieuwSSSSbriebriebriebrieFFFF    

I N  D I T  N U MM E R :  

Algemeen    1-3 

Editoriaal 
Naam nieuwsbrief 

 

Haaltert    4 - 5  

Sint -Jozef 
Sint -Anna 

 

Oosterzele            6 - 7  

De Zilverlinde 

OLV Ter Veldbloemen 
 

Brakel     8  

Sint-Franciscustehuis  

Beste collega’s  

De derde nieuwsbrief ligt voor u. In de vorige editie deden we een 

oproep om een originele naam te kiezen voor deze brief.  Jullie keu-

ze viel op ‘Nieuwsbrief’. Nico Pandelaere, kinesitherapeut van het 

OLV Ter Veldbloemen adviseerde het volgende naar de opmaak 

toe: 

nieuwnieuwnieuwnieuwSSSSbriebriebriebrieFFFF    
Hij wint, zoals beloofd, een  

geschenk.  

 

 

 

Deze nieuwsbrief kan u ook raad-

plegen op onze website: 

www.groepsf.be 

N I E U W E  I F I C - B A R E M A ’ S  I N  A A N T O C H T  
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N I E U W S B R I E F  

• Daarnaast is het belangrijk te weten dat de overheid momenteel onvoldoende middelen heeft 

om de IFIC-barema’s integraal in te voeren. Als je voor IFIC kiest, blijft de loonsverhoging be-

perkt tot ca. 15% van het verschil tussen jouw nieuwe IFIC-barema en je oude barema ( voor de 

ziekenhuizen is dit percentage vastgelegd op 18,25%; voor de ouderenzorg moet het exacte percentage 

nog bepaald worden). 

•  De rest van de loonsverhoging zal pas de komende jaren gefaseerd worden toegekend op basis 

van de beschikbare financiële middelen van de overheid.  

• Nieuwe medewerkers die in de loop van volgend jaar (vermoedelijk vanaf 23 april 2019) in 

dienst treden, hebben geen keuzemogelijkheid. Zij vallen automatisch onder het nieuwe IFIC-

barema. 

Intussen zijn binnen de VZW procesverantwoordelijken aangeduid die de komende maanden het gan-

se traject mee gaan begeleiden. Deze opdracht is toegewezen aan Marieke Eggermont, Klaartje Van 

Cauwenberge en Lut Van Huylebroeck. In samenspraak met de Ondernemingsraad zal de komende 

periode ook nog een begeleidings- en beroepscommissie worden aangeduid. 

We houden jullie hieromtrent verder op de hoogte. Verder wensen we jullie van ganser harte te be-

danken voor jullie inzet in de afgelopen “warme” zomerperiode.  

Alvast veel leesgenot toegewenst met de septembereditie van de nieuwsbrief. 

Het Directiecomité  

(Christian Geenens, Leen Van Der Linden, Jan De Maeseneire, Jean-Marie Van Cauwenberge, Helga 

De Pelsmaeker, Wim Vercruyssen). 

Op donderdag 13 september 2018 zal er een info-avond plaatsvinden in Sint- Anna om 19u00 om-

trent het komen tot  één en dezelfde hospitalisatieverzekering voor alle werknemers van VZW Groep 

Sint- Franciscus. Iedereen van harte welkom. 

 

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  

 

V O R M I N G E N  

KINESITHERAPIE:KINESITHERAPIE:KINESITHERAPIE:KINESITHERAPIE:    

Peer review PARATONIE 13/09/2018, 13-16u,  door Helga De Pelsmaeker,  Locatie: Sint -

Franciscustehuis, Brakel 

Alternatief voor patiëntenbevraging: Multidisciplinaire benadering van de bewoner met betrekking tot 

transfers en positionering op 2/10/2018 , 19-21u, door Helga De Pelsmaeker, Locatie: Sint -

Franciscustehuis, Brakel 

Tai chi: 18/10/2018, 13-17u, (vorming en peer review) door Nico Pandelaere, Sint -Franciscustehuis,    

Brakel (ook voor kinesitherapeuten buiten de groep), Locatie: Sint Franciscustehuis, Brakel 

Vorming 4TD 8/11/2018, 13-16u, door Koen De Weerdt, REVAKI, UGent. Locatie: Sint-Jozef Haaltert 
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SINTSINTSINTSINT––––    ANNAANNAANNAANNA    

Mondzorg op 11/09/2018  14-16u  

10/10/2018: Cerussa Mobile: 9 -12u voor verantwoordelijken en adjuncten, 13-16u voor zorgteam 

SINTSINTSINTSINT––––    JOZEFJOZEFJOZEFJOZEF    

19 en 26/09/2018: evacuatieoefeningen (verplicht voor alle medewerkers) 

20/09/2018:  maaltijdbegeleiding (voor geïnteresseerde zorgkundigen) 

09 en 18 /10/2018: wondzorg (verpleegkundigen Sint-Jozef en Sint-Anna) 

25/10 en 08 /11/2018: gebruik nieuwe medicatiepompen—Palliatief Netwerk  

26/10/2018  Cerussa Mobile: 9 -12u voor verantwoordelijken en adjuncten, 13-16u voor zorgteam  

DE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDE    

11 en 18 /09/2018: vorming “dementie… meer dan vergeten” en  slikproblemen  

15-22-23/10 en 5 en 6/11: workshop respectvol omgaan met elkaar  

OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

11/10  workshop ‘omgaan met stress’ 

SINTSINTSINTSINT----FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS    

28/09/2018: opleiding Cerussa Mobile voor leidinggevenden en referentiepersonen 

Okt– nov 2018: opleiding Cerussa Mobile voor alle zorgmedewerkers 

16- 18- 19- 22- 23- 25/10/2018  EHBO: voor zorg- en verpleegkundigen  

V O R M I N G E N  

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

Op 25  april 2017 had een  vorming plaats voor de leidinggevenden omtrent  

‘Waarden en daden’. In 2018 werd hier een vervolg aan gebreid voor alle medewer-

kers.   

Op 7 december 2018 worden de leidinggevenden verwacht van 12u30-17u  in Sint-

Jozef, Haaltert voor de uitwerking  van een ‘kwaliteitscafetaria’ .  

Onze missie, het kloppend hart van onze groep,  was reeds bekend en jullie kozen 

‘Samen onderwegSamen onderwegSamen onderwegSamen onderweg’ als bijpassende slogan. Bedankt voor jullie inbreng. 
 

Onze missie:    een netjes  ingekaderd landschap dat nog lang niet volledig ontgonnen is!  

Onze missie:    het resultaat van een sterke voorbereiding  door alle medewerkers van de SF-groep,  

                           krijgt een goed zichtbare plaats in het WZC.  

Onze missie :    kort en krachtig  met nadruk op  samenwerking  tussen collega’s, met bewoners en  

                           familie. 

#2018 #griepcampagne #preventiedienst #PROVIKMO #2018 #griepcampagne #preventiedienst #PROVIKMO #2018 #griepcampagne #preventiedienst #PROVIKMO #2018 #griepcampagne #preventiedienst #PROVIKMO 

#vaccinatie #personeel #GRATIS #inschrijven #20 september #vaccinatie #personeel #GRATIS #inschrijven #20 september #vaccinatie #personeel #GRATIS #inschrijven #20 september #vaccinatie #personeel #GRATIS #inschrijven #20 september 

#allen doen #samen sterk!#allen doen #samen sterk!#allen doen #samen sterk!#allen doen #samen sterk!    

G R I E P V A C C I N A T I E  
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M E D EW E R K E R S  

SINTSINTSINTSINT––––JOZEFJOZEFJOZEFJOZEF    

• We genieten nog na van ons zomerterras zomerterras zomerterras zomerterras dat heeft  plaatsgevonden op 13 

juli 2018. Het was een bijzonder leuke, muzikale en zonnige namiddag voor 

de bewoners, familie en medewerkers. Dank aan de organisatoren.    

• Vrijdag 21 september 2018 Vrijdag 21 september 2018 Vrijdag 21 september 2018 Vrijdag 21 september 2018 gaat onze NIETNIETNIETNIET----BBQ BBQ BBQ BBQ door voor alle medewerkers van WZC Sint-Anna en 

Sint- Jozef. Jullie zijn van harte welkom vanaf 18u30 in de polyvalente zaal van 

WZC Sint-Jozef. Dit jaar heeft ons feestcomité het over een andere boeg ge-

gooid en wordt er een foodtruck voorzien met aansluitend dans en muziek. Al-

len daarheen voor een gezellige avond! (inschrijven kan bij Griet Gijsels) 

• 28 en 29 september 201828 en 29 september 201828 en 29 september 201828 en 29 september 2018 vindt ons jaarlijks eetfestijn jaarlijks eetfestijn jaarlijks eetfestijn jaarlijks eetfestijn plaats. Zoals steeds is 

er keuze tussen spaghetti en croque-monsieur. De opbrengst gaat integraal naar onze animatiekas. 

Kaarten zijn te verkrijgen aan het onthaal of via onze medewerkers. Helpende handen zijn steeds 

welkom! 

• Momenteel zijn we aan het brainstormen om deel te nemen aan de cupcakecupcakecupcakecupcake----actie actie actie actie ten  

voordele van de Alzheimer LigaAlzheimer LigaAlzheimer LigaAlzheimer Liga. Ideeën zijn steeds welkom.  

• Van 02 tot en met 5 oktober 2018 Van 02 tot en met 5 oktober 2018 Van 02 tot en met 5 oktober 2018 Van 02 tot en met 5 oktober 2018 staan de activiteiten in het teken 

van ‘de week van het dier’ de week van het dier’ de week van het dier’ de week van het dier’ naar aanleiding van Werelddierendag Werelddierendag Werelddierendag Werelddierendag . We zullen onder 

andere pony Winsalot II verwelkomen en kijken momenteel nog uit naar andere acti-

viteiten.   

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

Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

Aurélie Machiels en Riet De Nijs js js js die het team van Morgendauw zullen versterken.                                                                         

Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:  

Onze vaste nacht Wendy Remy is op 19/08/2018 uit dienst gegaan.  

Wij wensen haar veel succes toe met haar nieuwe baan.  

Vanaf 01/09/2018 zal Katrien Verhelst de nachtdienst versterken.  

Vrijdag 20 juli 2018 hebben wij plots afscheid moeten nemen van onze muzi-

kant/entertainer Mario Poisson. Wij, en vooral onze bewoners, zullen onze vaste  

zangstonden met Mario missen. Het ga je goed Mario... 

I N  M E M O R I A M  

Een dikke pluim voor al onze medewerkers voor hun inzet bij de uitzonderlijk 

hoge temperaturen deze zomer. De verfrissingen tijdens warme dagen wer-

den geapprecieerd. 

K E E P  Y O U R  H E A D  C O O L  
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SINTSINTSINTSINT––––ANNAANNAANNAANNA    

Wij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkom:                             

Lindsay Van Laethem , ergotherapeut 

Kimberly Corthals, verpleegkundige 

Larisa Logigan, keukenhulp 

Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:     

Gaetanne Goffin 

Annie De Troeyer (poetsdienst) gaat na 29 jaar trouwe dienst in pensioen op 01/09/2018.  

M E X I C A A N S E  V O L K S D A N S G R O E P  

 

 

 

Yasmien Janssens  en Glenn   Jonathan De Sterck en Sigried  

16/06/2018                  16/06/2018 

W I S T  J E  D A T ?  

Ook dit jaar konden de bewoners, naar aanleiding van de naamdag 
van Sint- Anna, genieten van een uitgebreid taartenbuffet. 
Ook de vrijwilligers en de personeelsleden hebben hun beste beentje 
voorgezet om er een aangename en calorierijke namiddag van te ma-
ken. 

S I N T –  A N N A  F E E S T T E  O P  3 0 / 0 7 / 2 0 1 8  

Het was volop zomer en de temperatuur ging de tropische kant op. Niet 

alleen buiten was het zuiders warm, ook binnen bracht deze Mexicaanse 

volksdansgroep met hun temperament de sfeer in zuiderse stemming. 

M E D EW E R K E R S  

♦ Ulrike van Dycke mama werd van een zoon Arthur op 24/05/2018  

♦ Onderstaande koppels in het huwelijk traden: 

Wendy Van Zeebroeck en Bram 

18/08/2018 
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De ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDE    

Onze fijne en tijdelijke vakantieOnze fijne en tijdelijke vakantieOnze fijne en tijdelijke vakantieOnze fijne en tijdelijke vakantie----collega’s: collega’s: collega’s: collega’s: ook bij ons kregen  ambitievolle jongeren  de kans om de 

handen uit de mouwen te steken.  Samenwerken,  leren in de praktijk en  een cent bijverdienen!  

Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                                   

Adeline De Baere  – ergotherapeut 

Annelies Clarysse  – ergotherapeut 

Brooke De Muynck – zorgkundige 

Joyce De Sutter – logistieke hulp 

Katharina Irps  – poetsvrouw  

M E D EW E R K E R S  

E E N  V R I E N D E N B O E K   

Ons vriendenboek: een spontaan initiatief dat op veel bijval kan 

rekenen van de bewoners en het personeel.  Marcel verdiept zich 

in het verleden en het heden van de bewoners en medewerkers. 

Hij gaat op zoek naar recente en oudere foto’s. Een persoon asso-

cieert hij met een bloem. Hij noteert enkele leuke opmerkingen; 

hij knipt en hij kleurt.  

W E  H O U D E N  Z E  I N  E R E    …  O N Z E  WA A R D E N  E N  D A D E N   

We blijven  onze  inspanningen rond  ‘Waarden en daden’   herinneren. Een nieuwe  

editie van datgene  wat werken in De Zilverlinde  fijn maakt,  gaat in première.  Humor, 

een compliment, creativiteit, ambitie, … allemaal woorden die we noteerden  en die we 

graag waarmaken. Onze deugddoende vakantie en die opgeladen batterijen zullen ons 

de nodige push geven.   

Verschillende brieven zijn verstuurd om de deur open te stellen voor scholen. De Zilver-

linde werkt samen met de werkgroep meter-/peterschap een beleid uit rond een nog 

betere omkadering van de leerling/student. We staan open voor stages, vrijwilligers-

werk, projectwerking,… Een  fijne samenwerking met scholen en leerlingen/studenten garandeert 

een leuke herinnering aan onze organisatie.  En een leuke herinnering  garandeert ons een terugkeer 

van gekende én goed opgeleide personen.  

D E  Z I L V E R L I N D E  Z E T  M E E R  I N  O P  S A M E N W E R K I N G  

Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:     

Toyah Coppens  – ergotherapeut 

Wannes Demol  – ergotherapeut 

Charlotte Van Hecke  – verpleegkundige 
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OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

In  OLV sponsoren  enkele collega’s  sedert  een paar jaar een pleegkindje  via 

de organisatie Plan International. Dit jaar ondersteunen zij de zorg van Margarita, 4 jaar oud en woo-

nachtig in  Bolivië. Plan International België streeft naar een wereld waar alle kinderen, meisjes én 

jongens, de kans krijgen om naar school te gaan, zelf keuzes te maken,  deel te nemen aan beslis-

singen die voor hen belangrijk zijn en zich ontplooien vrij van angst en geweld.                           

https://www.planinternational.be/nl/over-plan 

B O U W K R O N I E K  

Ondanks de hitte hebben wij er toch allen samen een mooie periode van 

gemaakt ! De vakantie  werd  in  juni reeds ingezet  met  een  

zomeruitstap naar Nieuwpoort.  Begin juli  konden de bewoners genieten 

van een wervelende zomershow, verzorgd door de  medewerkers van het 

WZC.  Onder het zorgzame oog van het zorgteam brachten  ook enkele be-

woners een namiddag door op de Gentse feesten.  Een huifkartocht, een bezoek aan een visvijver,  

extra drankjes, vers fruit, een ijsje van ijskar ‘Anneleen’ of een verfrissende mocktail… tijdens de 

hete dagen  werd dit alles, zowel door de medewerkers als door de bewoners, ten  volle gesmaakt!  

 

De 7de Kaas- en wijnavond vindt plaats op  28 september van 18-22u  in Zaal de Kluize, Sportstraat 

3, Oosterzele. verkrijgbaar in WZW OLV Ter Veldbloemen, op 09/362 71 52, bij personeel & vrijwilli-

gers. VOLWASSENEN: kaas: € 17 / vlees: € 15; KINDEREN tot 9 jaar: kaas: € 13 / vlees: €11  

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

Marjan Himpe ( kinesitherapeute en preventieadviseur) heeft vanaf augustus een wending gegeven 

aan haar loopbaan. Wij danken haar voor de samenwerking gedurende de voorbije jaren ! 

Melissa De Sutter zal vanaf 1 september dichter bij huis gaan werken  bij de collega’s in Brakel. Nico 

Pandelaere zal vanaf september werken als kinesitherapeut in OLV.  

Op maandag 24/09/2018 komt een kwaliteitsmedewerker van de groep SF  langs om samen met de 

bewoners van het WZC na te gaan welke de  verbeterpunten zijn van onze dienstverlening. Tevens 

peilen zij welke de  sterke punten zijn van de organisatie. Bij  de bewoners die zelf niet meer kunnen 

deelnemen aan deze bevraging  zal de familie gecontacteerd worden. 

T E V R E D E N H E I D S M E T I N G  

Na de zomerstop is het opnieuw volop bedrijvigheid op de site Groot Bewijk. De werken aan de ruw-

bouw zijn bijna volledig  afgewerkt en de gevelsteen geeft kleur  aan de omgeving . 

Binnenkort ligt ook het dak volledig dicht. Binnen in  het gebouw is  op het gelijkvloers de ondervloer 

reeds gegoten en is men nu druk bezig de technische voorzieningen  aan te brengen . Eind augustus 

konden wij een kijkje  nemen in de modelkamer. 

 
P L A N K I N D  

M E D E W E R K E R S  
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B O U W K R O N I E K  

SINTSINTSINTSINT––––FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS    

M E D EW E R K E R S  

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

Wij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkom:                             

Jerifa Bourgois , zorgkundige 

Jolien Vande Kerckhove , zorgkundige 

Dave Van Den Abeele , keukenmedewerker 

Florence Taildeman , poetsvrouw 

Veerle Van Damme , kinesitherapeute 

Laurie Volkaert, zorgkundige 

Jan Hendrik De Jode, verpleegkundige          
 

Proficiat Proficiat Proficiat Proficiat aan Fran Beeken met het behalen van haar diploma referentiepersoon dementie.  

Barbara Carbonnelle werd mama van Matteo op 23/06/2018. 

We gaan de digitale toer op. Op 28/09/2018 worden de leidinggevenden 

en een aantal referentiepersonen ingewijd in Cerussa Mobile.  

Opzet is om in het najaar het zorgdossier electronisch te laten beheren 

door alle zorgmedewerkers. In oktober en november volgen opleidingen 

voor hen. Via een tablet zal het handig werken worden en zal de zorgconti-

nuïteit verbeteren. Met Cerussa Mobile kan het hele team immers mobiel 

over het zorgdossier beschikken op een tablet of een vaste pc. Men kan 

dan makkelijk het zorgdossier consulteren, aftekenen in het zorgdossier en 

evaluaties toevoegen. 

♦ Het jaarlijks eetfestijn vindt plaats op  31 augustus en 1 september. 

Op het menu: Vlaamse stoofcarbonade of kip met gevarieerd slaatje en 

frieten.  Kaarten  te bekomen aan €13 aan het onthaal ( 055/432111) of 

bij de medewerkers. Ook een steunkaart ter waarde van €3 kan bekomen 

worden. 

De laatste meters façade werden eind augustus ge-

metst. Binnen zijn de onderaannemers volop bezig 

met slijpen voor de nutsvoorzieningen: water, elektri-

citeit en verwarming. Ook de ramen worden binnen-

kort geplaatst.  

♦ Ter gelegenheid van het naamfeest van Sint-Franciscus, onze patroonheilige, zijn alle mede-

werkers en vrijwilligers welkom op een diner op vrijdag 5 oktober om 12u in De Wijngaard. 

C E R U S S A  M O B I L E  

Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:     

Lieve De Swaef, onderhoud 


