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V O O R W O O R D  
 
 

Iedereen kent wel het reclamespotje ‘Red 
Bull geeft je vleugels’. Welnu, voor alle be-
woners in al onze instellingen zijn jullie de 
afgelopen dagen en weken een echte ‘Red 
Bull’ geweest. Door jullie blijvende inzet, 
jullie deskundigheid, jullie creativiteit en 
jullie doorzettingsvermogen hebben jullie 
de bewoners immers tot op heden op uit-
muntende wijze doorheen de vierde covid-
golf kunnen loodsen. Onderstaande gra-
fiek geeft het aantal positief geteste bewoners weer in onze vijf vesti-
gingen sinds maart 2020. Hieruit blijkt dat het aantal positieve bewo-
ners in deze vierde golf voorlopig onder controle blijft. “Chapeau”, zou 
Eddy Planckaert zeggen. Hierop mogen jullie terecht fier zijn !! 

En als er dan toch bewoners positief testen, dan blijven de symptomen gelukkig meestal beperkt, en 
dat mede door het derde vaccin dat intussen aan alle bewoners is toegediend en binnenkort ook aan 
alle medewerkers. 
 

Met nieuwjaar plannen we uit veiligheidsoverwegingen geen grootse festiviteiten of recepties. We 
houden het nog even rustig en veilig. Maar uitgesteld is niet verloren, dat is beloofd. 
 

Eind deze maand zal ook het werkingsverslag 2021 van de VZW op de afdelingen ter beschikking lig-
gen. Het werkingsverslag zal ook te raadplegen zijn via de website en de Linkedin-bedrijfspagina. Ze-
ker aanbevolen lectuur, naast deze Nieuwsbrief. 
 

En vergeet het niet: jullie geven allen vleugels!! 
 

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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Op 13 september 2021 werden in paritair comité 330 vijf cao’s ondertekend. Eén van deze is de cao 

betreffende de opleiding van medewerkers in de sector.  
 

De cao betreffende de opleiding verhoogt vanaf volgend jaar, 2022, het gemiddeld aantal vormings-

dagen waarop de werknemers nu al recht hebben en geeft hiermee uitvoering aan artikel 13 van de 

wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, om de interprofessionele doelstelling 

van gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent (VTE) te bereiken.  

Momenteel bepaalt deze wet de collectieve opleidingstijd op 2 dagen per VTE. Deze cao verhoogt de 

gemiddelde collectieve opleidingstijd geleidelijk tot 5 dagen tussen 2022 en 2027.  

Het groeipad ziet er als volgt uit:  

- vanaf 1 januari 2022: 2,5 dagen per VTE;  

- vanaf 1 januari 2024: 3,5 dagen per VTE;  

- vanaf 1 januari 2026: 4,5 dagen per VTE;  

- vanaf 1 januari 2027: 5 dagen per VTE  

De bovenvermelde dagen opleiding zijn collectieve opleidingstijd of nog het aantal dagen waarop     

alle werknemers samen recht hebben. De cao voorziet met andere woorden geen individueel recht op 

x aantal dagen vorming per werknemer.  

V O R M I N G E N  

Op 14 oktober hebben we nog eens de gelegenheid genomen om overkoepelend samen te zitten 

met alle leidinggevenden en stafmedewerkers van de Groep. Door corona kon een dergelijke sessie 

in 2020 niet plaatsvinden. Het deed dan ook ontzettend deugd om nog eens de koppen bij elkaar te 

kunnen steken. Het aangeboden ontbijt werd geapprecieerd, waarna onderling kon worden 

‘bijgebeend’ door zowel de actuele ontwikkelingen binnen de VZW, alsook de specifieke ontwikkelin-

gen in de respectievelijke voorzieningen, aan bod te laten komen.   
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Wel wordt verduidelijkt dat alle werknemers gelijkwaardige opleidingsmogelijkheden moeten krijgen, 

ongeacht hun functie-, beroeps- of ondernemingscategorie, (beroeps)kwalificatie, geslacht of afkomst.  

Opleiding wordt bijzonder ruim gedefinieerd. Het gaat zowel over formele als informele opleidingen, die 

intern dan wel extern plaatsvinden, alsook opleidingen die door de bevoegde overheden erkend zijn 

als beroepsopleidingen in het kader van het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof en 

die verbonden zijn met het functioneren in de organisatie.  

Wij zetten reeds lang in op vorming en stellen vast dat wij reeds voor 2021 voldoen aan 2.5 dagen per 

VTE. De opleidingskalender voor 2022 is in opmaak. We proberen voor alle disciplines interessante 

vormingen te organiseren. We houden ook rekening met de suggesties die we via de evaluatieformu-

lieren krijgen.  

De werknemers kunnen ook extern vorming volgen; de aanvraag voor externe vormingen en bijscholin-

gen gebeuren via de dienstverantwoordelijke, die de aanvraag bespreekt met de directie. Meer info 

hierover kan je vinden in de procedure V(orming)T(raining)O(pleiding)-beleid.  

Per medewerker worden de uren vorming ge-

registreerd.  
 

 

 

 

 

 

 

Een greep uit de  

VTO-kalender 2021- 2022: 
 

Toolbox voor nieuwe medewerkers op 

22/2/22 in Brakel 

Inhaalsessie Pentaplus voor zorgkundigen in Brakel in maart  
 

 

SINT– JOZEF 

Pentaplus voor zorgkundigen  

Gebruik van kleine blusmiddelen voor alle medewerkers 
 

SINT– ANNA 

Brandblusoefeningen voor alle medewerkers door Liantis op 25/01 – 8/02 – 24/02 – 10/03 
 

DE ZILVERLINDE en OLV TER VELDBLOEMEN 

Intocare zorgdossier: vorming app voor alle zorgmedewerkers van De Zilverlinde  op 14/12/21 – 1u 

per sessie 

Dementie voor medewerkers onderhoud, keuken en technische dienst OLV Ter Veldbloemen door Re-

ferent dementie Anja. 

Ergonomie voor keukenteam van OLV Ter Veldbloemen op 18/01 door Liantis. 
 

SINT- FRANCISCUSTEHUIS 

Belrai–LTCF: voor zorgteams in januari door Lisa en Marijke 

EHBO: voor alle medewerkers door Liantis in februari 

Belrai-LTCF: opleiding tot indicatiesteller in maart door Lisa en Marijke 

Pentaplus (module 5 deel 1) + gebruik medicatiepomp in april voor verpleegkundigen 

Pentaplus (module 5 deel 1) voor zorgkundigen in april door Nancy en Katrien  

Preventie: voor zorgteams, paramedici, schoonmakers en technische dienst in mei door Kurt  
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R E S U L T A T E N  T E V R E D E N H E I D S M E T I N G  

SINT–JOZEF 

I N T E R E S S A N T E  W E E T J E S  

à Uit dienst:   

Naike De Win; DAR 

Soraya Bekker; duaal leren 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

Sharon Abbeloos; zorgkundige 

Nelly Van Espen; schoonmaker 

Amber Tigra;  zorgkundige 

Astrid Van den Stock;  verpleegkundige 

M E D E W E R K E R S  

Uit de tevredenheidsmeting, die net voor de zomer door de medewerkers ingevuld werd, kwamen heel wat 

sterke punten van onze organisatie aan bod. Het is belangrijk dat we deze punten kunnen behouden of mis-

schien zelfs nog verder kunnen verbeteren. Medewerkers gaven ook aan waar we extra aandacht moeten voor 

hebben en waar we samen nog verder in kunnen groeien. Met de resultaten van 

deze tevredenheidsmeting gingen we alvast aan de slag en werkten we een aan-

tal algemene actiepunten uit: 

1. Uitwerking van een goede en adequate ondersteuning van medewerkers via 

het voeren van personeelsgesprekken 

2. Verder werken aan een optimale werkorganisatie  

3. Preventie en aanpak van conflicten op het werk 

4. Stroomlijnen van communicatie tussen de afdelingen en disciplines 

· Vanaf 1 oktober 2022 zullen vijf van onze tien plaatsen kortverblijf erkend worden als oriënterend kortver-

blijf. Dit houdt in dat we door de samenstelling van een multidisciplinair team met deze bewoners een tijde-

lijk observatie– en begeleidingstraject zullen aangaan om hen zo naar de best passende woonvorm toe te 

leiden. Om dit te kunnen realiseren, komen we in aanmerking voor bijkomende personeelssubsidies van de 

Vlaamse Overheid. 

· Wist je dat de bezetting in het DVC terug op het niveau is van vóór Covid? We kunnen gemiddeld dagelijks 12 

cliënten begeleiden. Het is zeker niet evident om deze bezetting te halen, vermits cliënten regelmatig afwezig 

zijn, op kortverblijf komen of zelfs van de ene op de andere dag kunnen beslissen om niet meer langs te ko-

men. Er wordt sinds kort ook eens uitgeprobeerd of we zelfs intersectoraal kunnen werken (via het Vlaams 

Agentschap Personen met een Handicap).  

· Momenteel worden verschillende offertes opgevraagd voor de inrichting van onze binnentuin en worden de 

voorstellen van naderbij bekeken en uitgetest. We dienden n.a.v. De Warmste Week ook een aanvraag in 

voor financiering. We wachten met spanning het antwoord af... 

· 2021 is alweer voorbij gevlogen... Het is goed om bij het einde van een jaar eens de balans op te maken van 

wat we allemaal konden realiseren en oprecht alle medewerkers te bedanken voor de goede dagelijkse zor-

gen voor onze bewoners. In deze covid-tijden is een ‘klassiek’ personeelsfeest jammer genoeg niet haalbaar, 

maar het leek ons wel al een leuk idee om op de middag eens een foodtruck te laten langskomen waar ie-

dereen iets lekkers kan bestellen. Een concrete datum volgt nog. Alvast smakelijk! 
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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:  
     

El-Batoul Ben-Ihya; zorgkundige 

Karolien Piens; nachtverpleegkundige 

Cynthia De Kock; verpleegkundige 

Femke Anné; nachtzorgkundige 

Els Van De Keere; zorgkundige 

Alexandra De Wulf; duaal leren  
 

 

N I E U W E  W E R K G R O E P ,  N I E U W  P R O J E C T  

Op dinsdag 23 november startten we onze nieuwe werkgroep met als doel een meer persoonsgerichte 

zorg voor mensen met dementie.  We hebben ons daarvoor laten inspireren door het boek ’Ik, jij, sa-

men mens’ een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. 

We vinden het als zorgvoorziening goed om eens stil te staan bij al wat goed gaat en wat nog beter  

kan. 

Op onze eerste samenkomst zijn we dan ook gestart bij wat voor onze 

medewerkers belangrijk was , een voorbereidende vragenlijst werd om-

gezet tot kleurrijke woordwolken met kernwoorden. Deze hebben als 

doel de collega’s te inspireren en zijn een basis om in gesprek te gaan 

rond verschillende onderwerpen. Kwaliteit van zorg bereik je samen. 

We willen als team actief aan de slag gaan, brainstormen, in vraag stel-

len, uitproberen, over het muurtje kijken, even stilstaan, bijsturen… Dit 

proces is een werk van vele handen, hoofden, harten en soms ook wat 

buikgevoel. Het is een proces waar beroep gedaan wordt op alle mede-

werkers. 

Tijdens onze eerste vergadering hebben de medewerkers per afdeling stilgestaan bij de volgende to-

pics: afgestemde zorg, autonomie, beeldvorming en mantelzorgers. Ze gaven zichzelf een score op elk 

van deze onderwerpen. Nadien werd 1 onderwerp gekozen om tijdens de volgende maanden aan te 

werken. Kleine projecten worden opgestart, een levensverhaal van de bewoner visualiseren op de ka-

mer van de bewoner, een krantje rond het levensverhaal en het huiselijker maken van de afdeling zijn 

onze eerste projecten waar we mee van start gaan . 

Het is de bedoeling om 2 maandelijks samen te komen en deze werking te evalueren en te optimalise-

ren. Er is alvast heel veel goesting en motivatie om dit tot een succesvol project te maken. 

 

à Uit dienst: 

Christine Cromphaut; keukenhulp ging op 

pensioen op 30/9/21 

Birgitte Duwez;  nachtverpleegkundige 

Eline Aelbrecht; zorgkundige 

Caroline Trenchant; verpleegkundige 

Lieve De Dobbeler;  zorgkundige 

Amber Van Papegem; nachtzorgkundige 

K E R S V E R S E  M E N T O R E N  

Annelies Boonen, Kerenza Bevernage en Nathalie De Cock hebben hun 

attest van mentorenopleiding ontvangen. Proficiat. 
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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  

· De barbecue voor alle medewerkers van OLV 

en ZL was een groot succes.  
Met felicitaties voor de perfecte organisatie en de 

superlekkere BBQ, aan het feestcomité en onze 

huiskok Hilde. 

· De resultaten van de tevredenheidsmeting 
zijn ondertussen gekend. Algemeen zullen er op 

verschillende vlakken initiatieven genomen worden 

voor OLV en ZL samen.  De rode draad doorheen 

deze initiatieven is ‘communicatie’. Daarnaast zul-
len in elk team de resultaten besproken worden om 

ook tot concrete werkpunten te komen. 

· Een goed zorgdossier is cruciaal voor onze 
werking. Vandaar dat voor de Groep Sint-Franciscus beslist werd om van Geracc over te stappen 

naar het mobiel digitaal dossier van Intocare. De werkgroep HQ, onder leiding van Michaël 

Soetaert, onze kwaliteitscoördinator, bereidt dit grondig voor. De Zilverlinde zal als pilootproject 

starten met het dossier. Alle zorgmedewerkers van De Zilverlinde zullen opgeleid worden op 14 
december 2021. De effectieve opstart is aansluitend voorzien, althans voor het deel zorgdos-

sier. Het medicatiedossier en dossier administratie volgt later. We halen dus de tablets van on-

der het stof en kunnen er nu eindelijk mee aan de slag. Toch wel een heel belangrijke stap in 
onze werking. 

· Hoofdverpleegkundige David heeft de uitdaging aangenomen om de opleiding tot referent palli-

atieve zorg te starten. Dat is een intensieve opleiding van één schooljaar. Met deze opleiding 

willen we ons palliatief team sterker maken, met als doel de palliatieve zorg in ZL en OLV nog 
beter uit te werken. Als lid van de palliatieve werkgroep is David de geknipte persoon om deze 

opleiding te volgen.  

· Dat de inkom/onthaalruimte van De Zilverlinde niet bijzonder aantrekkelijk is, is een understa-

tement. We willen daar een uitnodigende ruimte van maken waar ook iets van het leven in een 
woonzorgcentrum te zien is. De plannen beginnen ondertussen vorm te krijgen. De vloer moet 

volledig vervangen worden, het onthaal (Lutgardes domein) wordt open getrokken zodat het be-

ter zichtbaar wordt. Een klein winkeltje voor bewoners / bezoekers krijgt een plek in het oude 
bureau van David. Annelies, Adeline en Anja zullen dit verder uitwerken. Het kapsalon krijgt een 

meer centrale plaats in de inkom (waar nu de opslag van kinémateriaal is). Er wordt een zithoek 

gemaakt ter hoogte van de huidige kinderhoek. En er komt een spreekplaats in het huidige in-

continentielokaal. Dat alles in een fris kleurtje zal een heel andere beleving creëren in ons ont-
haal. Mooie plannen dus voor volgend jaar. 

· Vanaf 1 december komt Stefaan Wolfcarius, adjunct hoofdverpleegkundige van De Zilverlinde, 

deeltijds werken in OLV Ter Veldbloemen. Dit in eerste instantie gedurende het zwangerschaps-
verlof van hoofdverpleegkundige Lien. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de 

Oosterzeelse huizen. 
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M E D E W E R K E R S  

DE ZILVERLINDE 
à Uit dienst:   
Pieter Claus; technische dienst 
Lisa Durant; zorgkundige  
An Ryckaert; zorgkundige  
 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  
An Calleyl; sociale dienst/medewerker kwaliteit 
Ingrid Schauwers; zorgkundige 
Deborah Van Den Broecke; schoonmaker/ keukenhulp 
 
 

OLV TER VELDBLOEMEN 
à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  
Wendy Van Hoecke; zorgkundige 
Lieve Leyman; verpleegkundige 
Greet De Rouck; verpleegkundige 
 

à Uit dienst: 
Silke De Wever; zorgkundige 
Delphine De Rae; zorgkundige 
 

à Geboorte: Annelies de Turck; zorgkundige is sinds 1 november de fiere mama van zoontje Milan.  

 

· Er was tevens een mooie samenwerking voor onze belevingstuin Vuentica. De technische dienst 

van Brakel (Jordy en Chris) en Johan van De Zilverlinde met stagiair Wim hebben samen de voor-

bereidende werken ge-

daan voor de plantdag. 

Ze hebben hard ge-

zwoegd om een vijfhon-

derdtal putten te gra-

ven. Hoedje af voor hen, 

want dit was geen een-

voudige opdracht! Op 

28 november waren 

een 30-tal vrijwilligers 

paraat om de juiste 

plant in de juiste put te 

krijgen. Het was koud 

en héél nat, maar er was ook veel enthousiasme en werklust. We zijn er dus in geslaagd om alle 

geleverde planten in de grond te krijgen. En nu maar hopen dat de planten goed groeien. Harte-

lijk dank aan alle medewerkers en vrijwilligers die aan dit project hebben meegewerkt! 

· In vorige nieuwsbrief werd de komst van een mini-ezel en twee 

mini-geitjes aangekondigd. Ondertussen zijn deze dieren al goed 

ingeburgerd in hun verblijf. Het is op z’n minst gezegd een leuke 

attractie voor de bewoners en bezoekers. Maar bij het woord 

‘mini’ had ik me anderzijds toch wel iets kleiner voorgesteld.  
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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  

De opbrengst van de cavaverkoop was 1350 euro. Hartelijk dank aan iedereen die 

een doos kocht. Met de opbrengst kunnen we weer leuke activiteiten organiseren, 

geschenkjes kopen en uitstappen doen.  

à   Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:     
Aomchai Thanboot; zorgkundige                  Fenna Bastien, duaal leren 

Isabelle Odevaert; keukenhulp 

Goedele Deprez; verpleegkundige 

à Uit dienst: 
Maerten Van Daele; keukenhulp en Rabiaa Bamohamed; verpleegkundige 

à Geboortes:  

Ellen De Schrijver; zorgkundige werd op 25/10/2021 de fiere mama van Thor.  

Sari werd geboren op 26/10/2021 als dochtertje van Silke De Borre; zorgkundige  

à Huwelijk: Nancy De Bondt; zorgkundige trad op 24/09/21 in het huwelijk met Johan 

D E  C A F E T A R I A  I N  E E N  N I E U W  K L E E D J E  

Corona zorgt helaas voor een tijdelijke sluiting van onze vernieuwde cafetaria. Het is er gezellig zitten. 

Het reftergevoel van weleer heeft plaatsgemaakt voor leuke zithoeken. Verschillende soorten stoelen 

en tafels zorgen voor afwisseling en maken het allerminst saai. Niet alleen de bewoners vertoeven er 

graag, ook de medewerkers nemen er graag hun pauze.  

V E R N I E U W D E  R O K E R S H O E K  
Door de opeenvolging van de verschillende werkzaamhe-

den dienden ‘de rokers’ plaats te maken. Nu echter kun-

nen ze terug plaatsnemen in hun vertrouwde rokershoek. 

Er werd een nieuwe overkapping gebouwd en ook de ban-

ken werden van een likje verf voorzien. Het rokershoekje 

is er niet enkel voor de rokers maar ook niet-rokers ko-

men er voor de gezelligheid en om een praatje te slaan.  


