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V O O R W O O R D  
 
 

Vier jaar geleden gingen we van start met de Nieuwsbrief en intussen 
zijn we al aan de 15de editie toe. Hopelijk hebben jullie allemaal kun-
nen genieten van een deugddoende vakantie. 
 

Na de consumptiecheques die jullie in april ontvingen, zijn nu ook de 
IFIC-barema’s voor de volle 100% uitgerold. Bij de uitbetaling van de 
lonen van juli, zat ook een éénmalige retroactieve looncorrectie vervat 
voor april-mei-juni (omdat de 100% IFIC theoretisch vanaf april van 
toepassing was worden, maar van overheidswege nog niet kon wor-
den uitbetaald). 
 

Uiteindelijk hebben 94,14% van de medewerkers binnen VZW Groep 
Sint-Franciscus ervoor gekozen om in te stappen in IFIC. Voor 31 me-
dewerkers (op een totaal van 512) blijven de oude loonbarema’s van 
toepassing omdat IFIC voor hun specifieke situatie niet voordelig 
bleek. 
 

Er volgt nu nog een éénmalige bruto-premie, “VIA6 opstap” genaamd. 
Deze opstap vult de retroactieve looncorrectie aan tot een totaalbe-
drag van maximum 900 euro. Medewerkers die al een looncorrectie 
van 900 euro of meer ontvingen, behouden hun looncorrectie maar 
krijgen geen aanvullende opstap. Werknemers die niet voor IFIC geko-
zen hebben, ontvangen het volledige bedrag van de opstap. Hou er 
wel rekening mee dat de 900 euro een brutobedrag is, dat bovendien 
uitgaat van een voltijdse tewerkstelling. Het nettobedrag ligt dus la-
ger, en zal bovendien variëren in functie van jullie jobtime. 

Wie nog verdere toelichting of verduidelijking wenst omtrent deze gewijzigde loonsvoorwaarden, kan 
steeds terecht bij de directie of één van de HRM-medewerkers (Marieke Eggermont, Klaartje Van 
Cauwenberge, Lut Van Huylenbroeck). We zijn er ons immers van bewust dat de concrete uitrol van 
de nieuwe sectorale akkoorden nogal ingewikkeld kan overkomen. We zijn hier zelf niet verantwoor-
delijk voor, vermits we enkel kunnen uitvoeren wat van hogerhand (overheidswege) is opgelegd. Eén 
belangrijke troost hierbij is dat niemand er qua verloning op achteruitgaat, en de meeste van de me-
dewerkers er zelfs aanzienlijk op vooruitgaan. Er is nu ook geen discriminatie meer met de ziekenhui-
zen: door het VIA 6 akkoord worden jullie evenwaardig verloond als de collega’s in de ziekenhuizen. 
En tot slot trachten we vanuit de VZW, ondanks het krappe budgettaire kader, de extralegale voor-
waarden in stand te houden (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, twee bijkomende ver-
lofdagen, fietsvergoeding, …). 
 

Dank voor jullie inzet en veel leesgenot toegewenst. 
Het Directiecomité 
Helga, Tine, Christophe, Jan, Wim 
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N I E U W S B R I E F  
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In navolging van eerdere enquêtes in 2014 en 2017, is in juni 2021 opnieuw een tevredenheidson-
derzoek georganiseerd bij de medewerkers. Alle collega’s van de vijf voorzieningen werden hierbij in 
de gelegenheid gesteld om “online” aan de enquête deel te nemen. De deelname was geheel vrijblij-
vend en de vertrouwelijkheid bleef absoluut gewaarborgd. Uiteindelijk werd voor de totaliteit van de 
VZW een responsratio bereikt van 66% (291 deelnemers). In 2017 bedroeg de responsratio 72% en 
in 2014 34,62%. 
 
85% van de deelnemers zijn in het algemeen tevreden tot heel tevreden over het werken binnen VZW 
Groep Sint-Franciscus. 13% hebben er geen mening over, en slechts 2% blijkt ontevreden. Deze sco-
res zijn beter dan bij de vorige enquêtes in 2014 (19% ontevredenheid) en 2017 (4% ontevreden-
heid). 
 
$OJHPHQH�WHYUHGHQKHLG��,N�EHQ�WHYUHGHQ�RYHU�KHW�ZHUNHQ�ELQQHQ� ��(YROXWLH�YDQ�GH�JUDDG�YDQ�DOJHPHQH�RQWHYUHGHQKHLG 
9=:�*URHS�6LQW-)UDQFLVFXV    
  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 
(YROXWLH�YDQ�GH�RQWHYUHGHQKHLG�RPWUHQW�GH�VHFXQGDLUH�DUEHLGVYRRUZDDUGHQ 

 
 
Ook omtrent de extralegale of secundaire arbeidsvoorwaarden (de toekenning van maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, bijkomend verlof, …) liggen de scores beter dan in 2017 en 
2014. Dit komt voornamelijk doordat in 2017 en 2014 nog geen maaltijdcheques werden toegekend. 
 

Er worden ook hoge scores gehaald op het vlak van werkzekerheid en de opmaak van uurroosters 
(waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeuren en verlofwensen van de medewerkers). 
 

Naast de positieve scores, blijven er ook minpunten, waaraan verder moet geremedieerd worden, zo-
als: 
 

De werkbaarheidsgraad, waarbij 25% van de medewerkers nog steeds van oordeel zijn dat de zwaar-
te van het werk en de verloning niet met elkaar in overeenstemming zijn. 

De samenwerking in en tussen de teams, alsook tussen de instellingen onderling, waarbij er weinig of 
geen bereidheid is om campusoverschrijdend te werken (zie de studie van Mady Vandevyvere, 
welke aan bod kwam in de Nieuwsbrief van juni) 

 

De resultaten van de enquête zijn intussen aan de Ondernemingsraad overgemaakt en zullen tevens 
in detail per afdeling/ discipline besproken worden. 
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V O R M I N G E N  

Mentorschap voor zorgkundigen op 23/09, 30/09 en 28/10 in Brakel 

Toolbox voor nieuwe medewerkers op  12/10/21 in Sint-Anna  

Mentorschap voor verpleegkundigen op 9/11, 16/11 en 2/12 in Brakel 

Inhaalsessie Pentaplus voor zorgkundigen in oktober in Brakel 
 

SINT– JOZEF 

Pentaplus voor zorgkundigen 14/09 en 16/09 

EHBO voor alle medewerkers op 28 en 30/9 

Communicatie met familie voor alle medewerkers op 14 en 21/10 

Empathische communicatie voor alle medewerkers op 25/11 en 2/12 
 

SINT– ANNA 

EHBO voor alle medewerkers door Liantis op 14, 16, 21 en 23/09 alsook 4, 7, 19 en 21/10  
 

DE ZILVERLINDE en OLV TER VELDBLOEMEN 

Pentaplus voor zorgkundigen in oktober: Module 4 deel 2: meten van vitale parameters 

Ergonomie voor zorgpersoneel: Werken met een glijzeil  

Ergonomie voor keukenmedewerkers en schoonmakers 

Verzuimgesprek voeren voor leidinggevenden door Liantis 
 

SINT- FRANCISCUSTEHUIS 

De kracht van een team voor leidinggevenden op 24/09 en 1, 4 en 28/10  

Pentaplus voor verpleegkundigen en  voor zorgkundigen in oktober en november  

Belrai-LTCF voor hoofdverpleegkundigen op 28/09 

Bijblijfdag (ergonomie, wondzorg en mondzorg) voor zorgteams in oktober 

Psychofarmaca door Dr Soetaert, neuropsychiater voor iedereen 18 november om 19u   

 
 
 

E R E S A L U U T  
Eind juli ging Christian Geenens, directeur van De Zilverlinde, met pensioen. Christian was een gene-
ratiegenoot van Jean-Marie Van Cauwenberge en Leen Van Der Linden, die al in 2020 hun pensioen 
aanvatten en volgde een gelijkaardig carrière-traject: hij startte in 1980 als verpleegkundige in de 
toenmalige Sint-Franciscuskliniek van Opbrakel, groeide er al snel door tot hoofdverpleegkundige, en 
werd bij de sluiting van de kliniek in 1987 directeur van De Zilverlinde in Oosterzele. 

Christian Geenens, 41 jaar in dienst van de Groep, was di-
recteur van De Zilverlinde van 1988 tot juli 2021 en kan nu 
genieten van een welverdiend pensioen. 

K W A L I T E I T  

De kwaliteitswerkgroep werkte een nieuwe visie uit. In bijlage vinden jullie de missie, visie en kern-
waarden van de Groep SF. Wij hopen dat jullie deze mee helpen vertolken en uitdragen.  
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W E L K O M  F R E D D Y  

SINT–JOZEF 

V E R N I E U W D E  B I N N E N T U I N  

à Uit dienst:   

Anna Van Deyck; keukenhulp 

Jordy Van Der Schueren; zorgkundige (deeltijds leren / deeltijds werken) 
Evi Van Laethem; verpleegkundige 

Katrien Verhelst; zorgkundige 

Liesbeth Smekens; zorgkundige 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      
Shirley Van Impe; keukenmedewerker 

Naike De Win; DAR 

Yelle Cornand; zorgkundige   

M E D E W E R K E R S  

Hallo allemaal, ik ben Freddy! Ik ben een Golden Doodle en ondertussen 

al drie maand oud. Ik ben een schattige, gekke speelvogel. Mijn baasje 

is Emily, zij is ergotherapeut in WZC Sint-Jozef. Soms mag ik met haar 

mee naar het WZC. Dit vind ik superleuk! Ik word er verwend en veel ge-

aaid door de lieve bewoners. Ondertussen heb ik mijn baasje haar colle-

ga’s ook al kunnen charmeren. Zij zijn allemaal gek op mij. Als mijn 

baasje gedaan heeft met werken, mag ik met haar mee naar huis. Daar 

kan ik lekker ontspannen en spelen in de tuin! Als ik later groot ben, 

mag ik elke weekdag mee naar het WZC. Dan mag ik daar vrij rondlopen en gaan knuffelen met alle bewoners. 

De bewoners kunnen met mij gaan wandelen of ik kan hen gezelschap houden. Maar hiervoor moet ik eerst 

nog wat beter luisteren en nog veel bijleren. Daarom gaan wij naar de hondenschool en krijg ik nog extra privé-

les. Daar leer ik veel nieuwe commando’s. Ondertussen droom ik dat ik elke dag in het WZC ben, want dat is 

mijn favoriete plek.  

Grote dank aan Yvan De Schrijver van de facebookgroep “Haaltert Positief Project” die de komst van Freddy 

mogelijk maakte! 

In een vorig artikel hadden we het al eens over de herinrichting van onze binnentuin. Samen met de bewoners 

werd nagedacht hoe we de nieuwe binnentuin kunnen vormgeven: wat vinden ze belangrijk in de tuin, wat zou-

den ze graag anders zien, waar hebben ze nood aan, … Zo kwamen we uit bij een belevingstuin. Dit is een tuin 

waarbij de zintuigen zoals ruiken, horen, zien, voelen en proeven worden geprikkeld. Hierbij wordt gebruik ge-

maakt van natuurlijke elementen zoals bomen, struiken, kruiden, bloemen, water en kunstvoorwerpen. Er 

kwam een concreet plan, waarvoor prijsoffertes in aanvraag zijn en afhankelijk van de beschikbare budgetten 

zal beslist worden welke elementen eerst zullen aangepakt worden. Rome is ook niet op 1 dag gebouwd... In-

dien mogelijk zou er in de winterperiode gestart worden, zodat we tegen volgende lente en zomer volop kunnen 

genieten van de eerste zonnestralen. Er zijn alvast nieuwe banken aangekocht. We wachten vol spanning op de 

levering. Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit project! Ook van harte dank aan een 

collega voor de schenking van enkele toffe decoratieve elementen die verder in het nieuwe project zullen ver-

werkt worden. 
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 SINT–ANNA 

M E D E W E R K E R S  

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

/ŶŐĞ�^ĐŚĞůůĂĞƌƚ͖�ŬŝŶĞƐŝƚŚĞƌĂƉĞƵƚ 
 

à Uit dienst: 

/ůƐĞ�WŚŝůŝƉƐ͖�ǀĞƌƉůĞĞŐŬƵŶĚŝŐĞ 
 

à �Geboorte:  EĂƚŚĂŶ�;ϬϲͬϬϲͬϮϬϮϭͿ͕�ǌŽŽŶ�ǀĂŶ��ůŝƐĂďĞƚŚ�^ƚƌƵǇĨ͖�ǀĞƌƉůĞĞŐŬƵŶĚŝŐĞ 

 

1 0 0  J A A R  S I N T - A N N A  

100 jaar Sint-Anna, de opening van de nieuwbouw. Het was een geslaagde namiddag. Te midden van 

een week met Atlantische depressies hebben we een zonnige namiddag kunnen reserveren.  

De bewoners, familie en bezoekers hebben genoten van een aangename dag met optreden van           

’t Orgeltje van Cyriel. Ook de lekkernijen zijn in de smaak gevallen: de wafels, oliebollen en pannen-

koeken vlogen het (klein, maar dappere) foodtrucje uit. 

Het was een uitgelezen gelegenheid om de nieuwe cafetaria ‘De Madeleine’ in te huldigen en te zege-
nen door onze Aalmoezenier Raf van Der Burght. Een gelegenheid ook om onze oude bekenden te 
ontmoeten: zuster Lutgard geeft met grote ogen gekeken naar de nieuwbouw en was enthousiast fo-
to’s aan het nemen voor het thuisfront met haar nieuwe smartphone. Dank aan iedereen voor een ge-
slaagde namiddag. 
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DE ZILVERLINDE/ OLV TER VELDBLOEMEN 

N I E U W S  U I T  O O S T E R Z E L E  

Met de pensionering van Christian Geenens is de directiewissel voor OLV en ZL nu volledig afgerond. 

Vanaf heden verdeel ik, Tine T’Kindt, mijn tijd over beide voorzieningen. In principe ben ik elke maan-

dag en woensdag aanwezig in OLV en elke dinsdag en vrijdag in ZL, de donderdag zal wisselend inge-

vuld worden. Dit schema kan uiteraard wisselen volgens mijn agenda, en indien nodig rij ik snel eens 

heen en weer.  

Als ik aanwezig ben, wil ik er altijd zijn voor medewerkers, bewoners en familie. Daarbuiten ben ik be-

reikbaar via mail (tinet@groepsf.be) en voor dringende zaken via mijn gekende GSM-nummer.  

Bérénice Prieels zal vanaf heden ook meer in ZL aanwezig zijn. Zij behoudt haar vaste plek in OLV, 

maar zal regelmatig te vinden zijn in de vergaderzaal van ZL. We gaan graag de uitdaging aan om OLV 

en ZL samen met jullie allen verder in goede banen te leiden.  

Een eerste stap daartoe is gezet met de opstart van de verschillende werkgroepen. Deze hebben al-

len een eerste overleg gehad waar de bedoeling van de werkgroep is duidelijk gesteld, en een eerste 

doelstelling voor dit jaar is afgesproken. De werkgroepen kan je mee opvolgen via de verslagen en 

korte mededelingen aan de prikborden.   

Er is de voorbije jaren al veel over geschreven, maar nu zien we eindelijk de eerste resultaten van on-

ze belevingstuin, het project met de naam Vuenteca aan OLV Ter Veldbloemen. De grondwerken zijn 

grotendeels uitgevoerd, de paden zijn aangelegd, de 

vijver is uitgegraven. Er staan al enkele zitbanken en 

het maxi-orgel en het klankenwoud (zie foto) hebben 

een plaats in de belevingstuin gekregen. Er kan dus al 

gewandeld en gezeten worden in de belevingstuin, 

hoewel de beplanting nog ontbreekt. Om de vele bo-

men en struiken (in totaal zo’n 550 exemplaren) dit 

najaar in de grond te krijgen, zal er in november een 

plantdag georganiseerd worden. We hopen velen te 

kunnen mobiliseren om mee te werken aan ons pro-

ject. 

Zaterdag 11 september 2021 zal de officiële opening van de bijenhal plaatsvinden. De bijen zijn on-

dertussen al enige maanden gehuisvest in de bijenhal. Ik ben alvast benieuwd naar de eerste honing-

oogst. 

Ook in De Zilverlinde wordt er aan de buitenbeleving gewerkt. In de tuin ter hoogte van de nieuwbouw 

verwelkomen we een mini- ezel en twee mini- geitjes. En in de binnentuin van Lavendelhof zijn er cha-

bo- kippetjes te zien. De zorg voor deze dieren wordt opgenomen door de technische dienst en anima-

tie in samenwerking met enkele geïnteresseerde bewoners. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om de 

dieren niet zomaar te voederen. 
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M E D E W E R K E R S  

DE ZILVERLINDE 

à Uit dienst:   

Linda Haubourdin; zorgkundige op welverdiend pensioen 
Christian Geenens; directeur ook op welverdiend pensioen 
Ann Francoys; sociale dienst / stafmedewerker kwaliteit 
Ann Ryckaert; zorgkundige 
 
 

OLV TER VELDBLOEMEN 
 
à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  
Lene Verstraete; zorgkundige  
Katrien Bolangier; zorgkundige  
 
à Uit dienst: 
Yana Van de Sype; zorgkundige 
 
 

 

Het gewone leven begint zich op alle vlakken terug te hernemen. Ook het 

sociale leven komt langzaam terug op gang. Vandaar het eerste initiatief 

van het kersverse feestcomité om alle medewerkers van OLV en ZL uit te 

nodigen op een BBQ die plaatsvindt op vrijdag 24 september van 18u tot 

23u.  

Hopelijk gooit corona geen roet in het eten (of in de BBQ), want we willen 

het uiteraard ook veilig houden.  We hopen jullie allen te mogen ontmoeten 

en maken er een gezellige – maar toch corona-veilige avond van.  

 

De technische dienst van de Zilverlinde is erin geslaagd om de verbouwingen van een deel van de oud-

bouw tot een CADO (dagcentrum uitgebaat door Familiehulp) op tijd klaar te krijgen. Nu moeten enkel 

nog de nodige keuringen uitgevoerd worden, en dan kan Familiehulp aan de slag om de werking van 

het dagcentrum op te starten. Geïnteresseerden mogen zeker eens een kijkje gaan nemen. Johan, Pie-

ter en Freddy geven jullie graag een rondleiding. Zij mogen trots zijn op deze realisatie. 

 

Omdat jullie mening belangrijk is voor ons, is er onlangs een tevredenheidsmeting uitgevoerd. De resul-

taten daarvan geven ons heel wat interessante informatie om mee aan het werk te gaan. Dank aan 

alle medewerkers die de tevredenheidsmeting hebben ingevuld.  

En dank ook aan alle studenten die gedurende de vakantieperiode onze werking hebben ondersteund 

en zo er mee voor gezorgd hebben dat alle medewerkers van een welverdiende vakantie hebben kun-

nen genieten.  
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SINT–FRANCISCUSTEHUIS 

M E D E W E R K E R S  

C A V A V E R K O O P  

Ten voordele van de animatieactiviteiten wordt een Cava-verkoop georgani-

seerd. Tot 15 oktober kan u Cava FLAMA D’OR  bestellen aan Φ52 per doos 

van 6.  Bestellen kan via overschrijving naar BE 97 7805 2481 2449. 

Pas na betaling is de bestelling definitief. De cava kan afgehaald worden 

tussen 25 en 29 oktober aan het onthaal van het WZC.  

à   Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:     
Katrien Matthijs; verpleegkundige 

Annemie Van Liefferinge; verpleegkundige  
 

à Uit dienst: 
 

Jelenka De Bock, zorgkundige 

Chris Van Liefferinge is met pensioen. Hij was werkzaam binnen de technische dienst. Wij zijn hem 

zeer dankbaar voor zijn inzet en vele verfwerken...  
Annick Van Halewijn is eveneens gepensioneerd; zij was onthaalmedewerkster.  Ook aan haar een 

welgemeende dank u wel! 

N I E U W E  L E E F R U I M T E  I N  D E  A S S I S T E N T I E W O N I N G E N  

De leefruimte in de assistentiewoningen Alverna kreeg een make-over. De toog werd eruit gehaald en 
vervangen door een degelijke kast met afwastafel en ruimte voor een koelkast. De muren werden 
behangen en geverfd. Tevens werd een moderne verlichting opgehangen. Het oude meubilair maakte 
plaats voor nieuw. Als finishing touch gordijnen, een moderne klok en sfeervolle kaders. Het resultaat 
mag gezien zijn! 
Het is er zalig vertoeven voor de bewoners. Ze kunnen er nu onder andere 's middags hun maaltijd 
nuttigen en denken dat ze in een echt restaurant zitten. De ruimte is ook steeds toegankelijk voor 
een gezellige babbel of het spelen van spelletjes onder de bewoners. 
Met dank aan de crew van de technische dienst; het is een pareltje geworden! 


