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Voorwoord 
 
Covid instructies aan de woonzorgcentra 

 
 
Bovenstaande grafiek heeft geen betrekking op 
het aantal positief geteste bewoners. Evenmin 
op het aantal corona overlijdens. De grafiek 
geeft wel het aantal instructies mee rond 
corona die de woonzorgcentra het eerste 
semester van 2020 hebben ontvangen, alsook 
de intensiteit van deze instructies: 
 
- Van 28 februari tot 9 juni zijn de instructies 

van het Agentschap Zorg & Gezondheid 
welgeteld 18 maal aangepast. 

- Het Agentschap is op 28 februari begonnen 
met 2 bladzijden instructies. Op datum van 
9 juni waren het er 109 (inclusief alle 
bijlagen, draaiboeken, regelingen omtrent 
bezoek en ethische kompassen).  

 
Naast de instructies voor de woonzorgcentra, 
waren er uiteraard nog afzonderlijke 
instructies voor de centra voor kortverblijf, de 
assistentiewoningen, herstelverblijven, etc … 
 
Wie niet bezweken is aan Covid, dreigde 
sowieso ten onder te gaan aan de instructies 
omtrent Covid. 
 

Naast het overaanbod aan instructies hebben 
wij ons het afgelopen jaar ook geërgerd aan 
alle personaliteiten én instanties die 
 
- de zorgverleners en –instellingen vanop 

veilige afstand de les zijn komen spellen 
over hoe het allemaal moest aangepakt 
worden (sommige politici, taskforces, 
pseudo-experten, etc. ...); 

- het niet konden nalaten om het 
ramptoerisme onder de woonzorgcentra 
verder te promoten, waarbij wij op enkele 
weken tijd waren uitgegroeid tot 
volwaardig surrogaat voor de gesloten 
pret- en dierenparken (enkel bezichtiging 
achter glas, veilig afstand houden en 
verboden te voederen) en de nieuwste 
versie van de rusthuiswijzer werd 
opgesteld in functie van de Covid-
penetratiegraad; 

- bleven proberen om ons allerhande 
diensten en leveringen (gaande van 
mondmaskertjes tot crisismanagement) 
aan woekerprijzen aan te smeren. 

 
Al deze ergernissen verdwenen echter in het 
niets in relatie tot alle steunbetuigingen (zowel 
moreel als materieel) die we ontvingen van 
bewoners, familieleden, lokale zelfstandigen 
en verenigingen, bedrijven, vrijwilligers, 
sympathisanten, … Hartelijk dank hiervoor. 
 
Onze grootse dank gaat echter uit naar alle 
medewerkers-zorghelden van Groep Sint 
Franciscus 
 
- voor hun doorzettingsvermogen ! 
- voor hun creativiteit ! 
- voor hun ondersteunende lach en traan ! 
- voor hun onvoorwaardelijke inzet ! 
- voor hun zorgdragende handen ! 
- voor hun onmetelijk geduld ! 
 
Het blijft bang afwachten wat de toekomst 
brengen zal. Maar we plooien in geen geval, 
houden ons taai en strijden verder totdat we 
Covid volledig hebben uitgeroeid. 
 
Namens Raad van Bestuur en Directie, 
 
Wim Vercruyssen, Gedelegeerd Bestuurder. 
Tarsi Windey, Voorzitter. 
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Enkele kerncijfers 
 
Opnamecapaciteit 
 
De initiatieven van VZW Groep Sint 
Franciscus zijn verspreid over 5 vestigingen 
met volgende opnamecapaciteit: 
 
Sint Franciscustehuis Brakel 
Woonzorgcentrum/WZC 168 
Bijkomende erkenning RVT binnen WZC 136 
Centrum voor kortverblijf/CVK 5 
Assistentiewoningen 31 
Totaal 204 
Medisch Centrum i.s.m. AZ Glorieux  

OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 
Woonzorgcentrum/WZC 62 
Bijkomende erkenning RVT binnen WZC 45 
Assistentiewoningen 42 
Totaal 104 

De Zilverlinde Oosterzele 
Woonzorgcentrum 60 
Bijkomende erkenning RVT binnen WZC 50 
Totaal 60 

Sint Jozef Haaltert 
Woonzorgcentrum/WZC 64 
Bijkomende erkenning RVT binnen WZC 55 
Centrum voor kortverblijf 10 
Assistentiewoningen 30 
Centrum voor dagverzorging 16 
Bijkomende erkenning F binnen CVD 12 
Totaal 120 

Sint Anna Haaltert 
Woonzorgcentrum/WZC 99 
Bijkomende erkenning RVT binnen WZC 68 
Totaal 99 

Globaal voor de VZW 
Woonzorgcentrum/WZC 453 
Bijkomende erkenning RVT binnen WZC 354 
Centrum voor kortverblijf 15 
Assistentiewoningen 103 
Centrum voor dagverzorging 16 
Bijkomende erkenning F binnen CVD 12 
Totaal 587 

 
In 2020 konden we binnen de bestaande 
capaciteit als WZC 5 bijkomende erkenningen 
verwerven voor zwaar zorgbehoevenden 
(RVT), waarvan 2 in het Sint Franciscustehuis, 
2 in Sint Jozef en 1 in Sint Anna. Voor het 
centrum voor dagverzorging in Sint Jozef 
konden we de F-forfaits uitbreiden van 7 naar 
12 erkenningen. 
 
Van 2012 tot 2020 steeg de totale 
opnamecapaciteit binnen de VZW van 414 

naar 587 erkende entiteiten. De volgende jaren 
zal de totale opnamecapaciteit grotendeels 
status quo blijven. Volgende initiatieven zitten 
wel nog in de planning en zijn ook reeds 
principieel goedgekeurd door het Agentschap 
Zorg & Gezondheid: 
 
- Centrum voor dagverzorging met 10 

verblijfsgelegenheden in De Zilverlinde. 
Dit initiatief start normaliter op in 2021 in 
samenwerking met Familiehulp. 

- Voor WZC De Zilverlinde is in 2022 een 
capaciteitsuitbreiding voorzien met 2 
woongelegenheden (van 60 naar 62). 

- Voor WZC Sint Anna is in 2022 een 
capaciteitsuitbreiding voorzien met 1 
woongelegenheid (van 99 naar 100). 

- Voor het kortverblijf in het Sint 
Franciscustehuis is in 2022 een 
capaciteitsuitbreiding voorzien met 5 
woongelegenheden (van 5 naar 10). 

- Een bijkomende erkenning als oriënterend 
kortverblijf voor telkenmale 5 
woongelegenheden in zowel het Sint 
Franciscustehuis als Sint Jozef is voorzien 
vanaf 2022. 

 
Hierdoor kan de totale opnamecapaciteit 
verder stijgen naar 597 in 2021 en tot 605 in 
2022. 
 
Evolutie totale opnamecapaciteit 

 
 
Medewerkers 
 
Om onze dagelijkse werking te kunnen 
garanderen beschikken wij over volgend 
personeelsbestand (toestand 01/01/2020): 
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Medewerkers Koppen VTE 
Sint Franciscustehuis 186 141,06 
OLV Ter Veldbloemen 50 40,29 
De Zilverlinde 72 53,01 
Sint Jozef 105 74,23 
Sint Anna 112 72,57 
Totaal VZW 525 381,16 

 
De afgelopen 6 jaar kenmerkte zich door een 
personeelstoename: in 2014 stelde de VZW 
348,87 VTE te werk, in 2020 is dit 381,16 VTE. 
Deze groei ging integraal naar 
werkdrukverlichting in zorg en 
ondersteunende diensten. Door de krachten te 
bundelen en een overkoepelende 
personeelsaanpak te hanteren, trachten we 
ook om het inschakelen van interims zo veel 
als mogelijk te vermijden. Ingevolge de 
coronacrisis was het in 2020 evenwel moeilijk 
om medewerkers instellingsoverschrijdend in 
te zetten. 
 
Evolutie aantal VTE 

 
 
Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers Koppen Uren/jaar 
Sint Franciscustehuis 55 7240 
OLV Ter Veldbloemen 16 3134 
De Zilverlinde 24 1421 
Sint Jozef 25 2186 
Sint Anna 15 4495 
Totaal VZW 135 18476 

 
Vrijwilligerswerk binnen de VZW is 
belangrijk. In de eerste plaats voor de hulp die 
daarmee geboden wordt aan medewerkers en 
bewoners. In de tweede plaats omdat het 
aantoont in welke mate we er als VZW in 
slagen “lijnen naar de leefwereld buiten onze 
woonzorgcentra” te leggen. In totaal kunnen 
we rekenen op 135 vrijwilligers, die op 
jaarbasis 18.476 uren vrijwilligerswerk 

presteren. Het aantal uren vrijwilligerswerk op 
jaarbasis evolueerde van 13.461 in 2016 naar 
18.476 in 2019. Ingevolge de coronacrisis is 
het aantal uren vrijwilligerswerk in 2020 
spijtig genoeg sterk gedaald. 
 
Evolutie aantal uren vrijwilligerswerk per 
jaar 

 
 
Medisch beleid 
 
Binnen elk woonzorgcentrum van de VZW zijn 
een of meerdere CRA’s (coördinerend en 
raadgevend arts) actief. De CRA heeft onder 
meer als taak het medisch beleid uit te 
stippelen, alsook de samenwerking te 
coördineren met de diverse huisartsen die in 
het woonzorgcentrum bewoners behandelen 
en opvolgen. De CRA is tevens betrokken bij de 
organisatie van de voorafgaande 
zorgplanning, de palliatieve zorg en de 
levenseindezorg. In 2020 speelden de CRA’s 
een cruciale rol in de strijd tegen corona. 
Binnen de respectievelijke voorzieningen van 
de VZW zijn volgende artsen aangesteld als 
CRA: 
 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
Sint Franciscustehuis Dr. K. Bossant 

Dr. Ph. Jourquin 
OLV Ter Veldbloemen 
De Zilverlinde 

Dr. M.A. De Groote 

Sint Jozef Dr. H. Van der Stockt 
Sint Anna Dr. G. Goossens 

 
Naast de CRA’s wordt uiteraard ook intens 
samengewerkt met tal van huisartsen. Hierna 
volgende tabel geeft een overzicht van het 
aantal huisartsen waarmee wordt 
samengewerkt. Sommige huisartsen zijn in 
meerdere van onze voorzieningen actief. 
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Huisartsen Aantal 
Sint Franciscustehuis 35 
OLV Ter Veldbloemen 28 
De Zilverlinde 24 
Sint Jozef 20 
Sint Anna 23 
TOTAAL VZW 102 

 
Eind 2020 kreeg Groep Sint Franciscus de 
kans om via Sint Anna Haaltert deel te nemen 
aan de PICOV studie van Sciensano. Meer in 
het bijzonder wil deze studie: 
 
- nagaan of er een verschil is in de ernst van 

griep en acute luchtweginfecties tussen 
mensen die voordien al dan niet COVID-19 
gehad hebben; 

- nagaan welke virussen oorzaak zijn van de 
griep en acute luchtweginfecties tijdens het 
winterseizoen van 2020-2021; 

- een nieuwe test voor staalafname valideren 
die eventueel de neuswisser kan 
vervangen; 

- nagaan of de opgebouwde antistoffen voor 
COVID-19 beschermen tegen herinfectie 
met COVID-19. 

 
Groep Sint Franciscus is alvast verheugd om 
zijn medewerking te kunnen geven aan de 
PICOV studie, en hoopt op die manier zijn 
steentje te kunnen bijdragen in de strijd tegen 
COVID-19. 
 

 
Medewerkers van De Zilverlinde Oosterzele. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Code Goed Bestuur VZW 
 
Onze Code Goed Bestuur is opgesteld in het 
kader van de bestuurlijke weerbaarheid en 
transparantie en werd reeds in december 
2016 goedgekeurd door Raad van Bestuur 
en Algemene Vergadering. 
 
Duidelijk uitgewerkte missie, visie en waarden. 
 
Duidelijke taakafbakening tussen algemene 
vergadering, raad van bestuur en directie. 
 
Respect voor onze stichtende congregatie, door 
de religieuzen mee te blijven betrekken in de 
werking van de algemene vergadering en de 
raad van bestuur. 
 
Open en transparante structuur, waarbij in 
hoofde van bestuurders of directies geen 
nevenactiviteiten worden ontwikkeld, noch 
(vennootschaps)constructies worden opgericht 
die raakvlakken vertonen met de 
woonzorgcentra van de VZW. In het kader van 
een onderlinge samenwerking kunnen wel 
functies of mandaten worden opgenomen bij 
andere voorzieningen, voor zover het ook 
VZW’s betreft. 
 
Bestuurders en directies houden zich aan de 
opgelegde gedragscode, waarbij bv. geen 
zakelijke relaties worden aangegaan met de 
VZW. 
 
Op politiek vlak dient het bestuur en de directie 
over de nodige onafhankelijkheid te beschikken. 
Bestuurders, directies en leden van de algemene 
vergadering oefenen geen politiek mandaat uit. 
 
De zorg om de bewoner staat centraal, wat 
onder meer wordt opgevolgd via de 
kwaliteitsindicatoren en de 
tevredenheidsmetingen. 
 
De VZW gaat in dialoog met de 
belanghebbenden (bewoners, familie, 
medewerkers,…) en biedt hen zo de 
mogelijkheid mee betrokken te worden in de 
maatschappelijke opdracht die de VZW vervult. 
 
De VZW voorziet in een gericht preventiebeleid 
op het gebied van veiligheid. 
 
De VZW draagt zorg voor de samenhang en 
continuïteit door samen te werken met diverse 
partners uit de regio 
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Organogram VZW Groep Sint Franciscus 
 

 
 
 
 

 

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

Gedelegeerd 
Bestuurder

Wim Vercruyssen

Ondernemingsraad Directiecomité

Directeur SFT Brakel

Helga De Pelsmaeker

Directeur OLV 
Oosterzele

Tine T'Kindt

Directeur ZL Oosterzele

Tine T'Kindt

Christian Geenens

Directeur SJ Haaltert

Christophe Temmerman

Directeur SA Haaltert

Jan De Maeseneire

Overkoepelende staf 
boekhouding-kwaliteit-

HRM-preventie-
informatieveiligheid
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Algemene en overkoepelende 
aangelegenheden 
 
Algemene Vergadering 
 
De Algemene Vergadering houdt toezicht op 
de werking van de VZW en is onder meer 
belast met de goedkeuring van de jaarrekening 
en de begroting. De Algemene Vergadering 
vergadert normaliter tweemaal per jaar (juni 
en december). Eind 2020 maken volgende 
personen deel uit van de Algemene 
Vergadering: 
 
1. E.Z. Nicole Baeyens 
2. Dhr. Noël Cierkens 
3. Dr. Hilde De Nutte 
4. Dhr. Marc Lataire 
5. Dhr. Frank Meersschaut 
6. E.Z. Louise Schepens 
7. E.Z. Marie Céline Seghers 
8. Dr. Patricia Souffriau 
9. Mevr. Sara Steyaert 
10. E.Z. Linda Vandenbergh 
11. Dhr. Wim Vercruyssen 
12. E.Z. Elza Verloo 
13. Dhr. Tarsi Windey 
14. Dhr. Filip Wybraeke 
 
Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur bepaalt de doelstellingen 
van de VZW alsook de strategie op korte en 
lange termijn. De Raad van Bestuur waakt 
tevens over de financiële belangen en de 
continuïteit van de VZW. De Raad van Bestuur 
vergadert in beginsel vier keer per jaar (maart, 
juni, september, december). Eind 2020 is de 
Raad van Bestuur als volgt samengesteld: 
 
1. E.Z. Nicole Baeyens 
2. Dhr. Noël Cierkens 
3. Dr. Hilde De Nutte 
4. Dhr. Marc Lataire 
5. Dhr. Frank Meersschaut 
6. E.Z. Louise Schepens 
7. Dr. Patricia Souffriau 
8. E.Z. Linda Vandenbergh 
9. Dhr. Wim Vercruyssen 
10. Dhr. Tarsi Windey 
 
De functies binnen de VZW zijn als volgt 
toegewezen: 
 
- Voorzitter: Tarsi Windey 

- Ondervoorzitter: E.Z. Nicole Baeyens 
- Secretaris: Frank Meersschaut 
- Gedelegeerd Bestuurder (Afgevaardigd 

Bestuurder): Wim Vercruyssen 
 
Directiecomité 
 
Tussen de gedelegeerd bestuurder en de 
directies en tussen de directies onderling vindt 
quasi permanent overleg plaats. Daarnaast is 
er maandelijks een vergadering van het 
Directiecomité, dat het operationeel beleid 
bepaalt van de VZW en inzonderheid de 
onderlinge afstemming en cohesie tussen de 
voorzieningen tracht te optimaliseren.  
 
Ingevolge de pensionering van Leen Van Der 
Linden en Jean-Marie Van Cauwenberge 
onderging het Directiecomité in de loop van 
2020 een aantal wijzigingen. De 
geactualiseerde samenstelling van het 
Directiecomité is als volgt: 
 
1. Jan De Maeseneire, Directeur Sint Anna 
2. Christian Geenens, Directeur De 

Zilverlinde 
3. Christophe Temmerman, Directeur Sint 

Jozef (per 08/06/2020) 
4. Tine T’Kindt, Directeur OLV Ter 

Veldbloemen & De Zilverlinde (per 
01/09/2020) 

5. Helga De Pelsmaeker, Directeur Sint 
Franciscustehuis 

6. Wim Vercruyssen, Gedelegeerd Bestuurder 
VZW 

 
Van deze gelegenheid willen wij ook gebruik 
maken om onze bijzondere dank en 
appreciatie te betuigen aan de uittredende 
directeurs Leen en Jean-Marie. Beiden 
hadden zich de laatste maanden van hun 
beroepsloopbaan ongetwijfeld anders 
voorgesteld, maar desalniettemin hebben zij 
ongelooflijke inspanningen geleverd om hun 
teams en hun bewoners doorheen de 
coronacrisis te loodsen. Daarnaast hebben 
Leen en Jean-Marie binnen de Groep ook een 
indrukwekkend traject afgelegd: beiden 
startten in de jaren 80 als verpleegkundige in 
de toenmalige Sint Franciscuskliniek in Brakel 
en groeiden nadien door tot rusthuisdirecteur 
binnen de VZW. 
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30 juni 2020: Jean-Marie’s laatste werkdag in 
Sint Jozef Haaltert. 
 

 
Burgemeester Johan Van Durme en directeur 
Leen Van Der Linden in OLV Ter Veldbloemen 
bij de overhandiging van mondmaskers 
aangeboden door de Gemeente Oosterzele 
(maart 2020). 
 
De overkoepelende werking 
 
Het feit dat via één overkoepelende VZW 
wordt gewerkt, betekent geenszins dat alles 
geglobaliseerd en/of gecentraliseerd wordt. 
De gehanteerde filosofie is er één van gezonde, 
evenwichtige en rationele samenwerking, 
waarbij er ook over gewaakt wordt dat de 
eigenheid van elke voorziening gerespecteerd 
blijft.  
 
Zo is de afgelopen 7 jaar de overkoepelende 
werking via “de weg van de geleidelijkheid” 
verder uitgebouwd. Sinds 2020 zijn we ook 
van start gegaan met het toewijzen van 

overkoepelende opdrachten aan de directies. 
D.w.z. dat de directeurs, naast hun functie 
binnen de eigen instelling, ook een 
overkoepelende opdracht krijgen toegewezen 
waarin ze gespecialiseerd zijn en/of bijzondere 
expertise hebben opgebouwd. Anno 2020 
behelst de overkoepelende werking een 14-tal 
domeinen: 
 
Bestuur 
 
Op het vlak van bestuur is er één algemene 
vergadering, één raad van bestuur en één 
directiecomité. Daarbij waakt Wim 
Vercruyssen er als gedelegeerd bestuurder 
over dat de neuzen zo goed als mogelijk in 
dezelfde richting wijzen. 
 
Wim Vercruyssen 
Gedelegeerd Bestuurder 
wimv@groepsf.be 
055/43.21.11 

 
Boekhouding 
 
Per voorziening zijn er aparte 
erkenningsnummers met aparte 
boekhoudingen. OLV Ter Veldbloemen en De 
Zilverlinde vormen hierop een uitzondering: 
beide voorzieningen worden uitgebaat onder 
hetzelfde erkenningsnummer en voeren ook 
een gezamenlijke boekhouding. De 
boekhoudingen van alle voorzieningen worden 
geconsolideerd via één jaarrekening. De 
coördinatie hiervan berust bij Karien 
Decordier, die fungeert als verantwoordelijke 
boekhouding en administratie binnen de 
VZW. Vanaf het werkingsjaar 2021 wordt de 
boekhouding volledig gecentraliseerd. 
 
Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding en Administratie 
kariend@groepsf.be 
055/43.21.11 

 
HRM 
 
Alle werknemers zijn tewerkgesteld bij één 
werkgever, zijnde VZW Groep Sint Franciscus. 
Naar loonverwerking toe fungeren de 5 
voorzieningen wel als afzonderlijke 
vestigingseenheden. De aangelegenheden 
betreffende personeel worden opgevolgd door 
Marieke Eggermont, Klaartje Van 
Cauwenberge en Lut Van Huylenbroeck. Deze 

mailto:wimv@groepsf.be
mailto:kariend@groepsf.be
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3 collega’s zijn ook aangesteld als 
procesverantwoordelijken in het kader van de 
IFIC-implementatie (dit zijn de nieuwe 
loonbarema’s die in de sector ouderenzorg 
worden uitgerold, en dit in navolging van de 
ziekenhuizen). 
 
Marieke Eggermont 
mariekee@groepsf.be 
055/43.21.11 
Klaartje Van Cauwenberge 
klaartjev@groepsf.be 
053/83.46.30 
Lut Van Huylenbroeck 
lutv@groepsf.be 
053/83.67.77 

 
Preventie 
 
Kurt Schotte is aangesteld als overkoepelend 
preventieadviseur (niveau 1) binnen de VZW. 
Daarnaast zijn er ook lokale 
preventieadviseurs (niveau 2) aangesteld per 
CPBW (zie hierover tevens het item CPBW). 
Het betreft hier respectievelijk: 
- Kurt Schotte voor het CPBW Brakel; 
- Brecht Eeman voor het CPBW Oosterzele; 
- Jolien Volckaert voor het CPBW Haaltert. 
 
Kurt Schotte 
kurts@groepsf.be 
055/43.21.11 
Brecht Eeman 
brechte@groepsf.be 
09/362.71.52 
Jolien Volckaert 
jolienv@groepsf.be 
053/83.67.77 

 
Het preventieteam heeft zich in 2020 sterk 
ingezet op het vlak van het uitwerken van 
allerhande instructies en draaiboeken rond 
covid. Dit gebeurde in nauwe samenwerking 
met de CRA’s, de CPBW’s, de bedrijfsarts en de 
externe dienst voor preventie en bescherming 
op het werk Liantis. 
 
Psychosociaal welzijn 
 
Sinds 2020 is ook sterk geïnvesteerd in 
psychosociaal welzijn van zowel bewoners als 
medewerkers. Hiervoor is binnen de VZW 
onder meer Annemie Van Wymeersch als 
psycholoog aangetrokken. Zij begeleidt zowel 
bewoners als medewerkers. 

 
Annemie Van Wymeersch 
annemiev@groepsf.be 
053/83.46.30 

 
Daarnaast staan binnen de VZW ook meerdere 
“interne vertrouwenspersonen” ter 
beschikking, waarop de medewerkers kunnen 
beroep doen. 
 
Annemie Tuyttens 
annemiet@groepsf.be 
055/43.21.11 
Bérénice Prieels 
berenicep@groepsf.be 
09/362.71.52 
Griet Gijsels 
grietg@groepsf.be 
053/83.46.30 
Didier Mellaerts 
didierm@gmail.com 
053/83.67.77 

 
Kwaliteit 
 
Binnen de Groep fungeert al ettelijke jaren een 
overkoepelende kwaliteitswerkgroep, waarin 
de kwaliteitscoördinatoren van alle 
voorzieningen participeren en waarbij Helga 
De Pelsmaeker als directeur het 
overkoepelend kwaliteitsbeleid superviseert. 
De kwaliteitscoördinatoren in de 
respectievelijke voorzieningen zijn: 
- Michael Soetaert voor het Sint 

Franciscustehuis; 
- Bérénice Prieels en Ann Françoys voor 

OLV Ter Veldbloemen en De Zilverlinde; 
- Klaartje van Cauwenberge voor Sint Jozef; 
- Jolien Volckaert voor Sint Anna. 
 
In 2020 heeft de kwaliteitswerkgroep zich 
onder meer ingezet rond het uitwerken van 
een covid-enquête bij de medewerkers, de 
opvolging van de kwaliteitsindicatoren, en het 
uitwerken van allerhande nieuwe procedures 
en beleidsplannen in het kader van het nieuw 
woonzorgdecreet. VZW Meredal in Erpe-Mere 
is ook van nabij betrokken bij de 
kwaliteitswerkgroep. 
 
Helga De Pelsmaeker 
Directeur Sint Franciscustehuis 
helgad@groepsf.be 
055/43.21.11 
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mailto:annemiev@groepsf.be
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Vorming 
 
Vanuit de teams kwaliteit, HRM en preventie 
wordt een grotendeels gemeenschappelijk 
vormingstraject opgesteld en uitgewerkt ten 
behoeve van de medewerkers. Te vermelden 
waard hierbij is o.a. de “toolbox” (= introductie 
en info) die op regelmatige basis voor nieuwe 
medewerkers wordt georganiseerd, en 
afwisselend plaatsvindt in één van de vijf 
voorzieningen van de Groep. 
 

 
“Toolbox” voor nieuwe medewerkers op 21 
september in Sint Jozef Haaltert. 
 
In 2020 zijn ook de nodige voorbereidingen 
getroffen rond de e-learning van 
zorgkundigen, waardoor deze in de 
gelegenheid worden gesteld om 5 bijkomende 
handelingen uit te voeren. 
 
Informatieveiligheid 
 
Op het vlak van informatieveiligheid zijn de 
voorzieningen aan heel wat verplichtingen 
onderworpen. Binnen dit kader is op VZW-
niveau Klaartje Van Cauwenberge aangesteld 
als informatieveiligheidsconsulent en “Data 
Protection Officer”. 
 
Klaartje Van Cauwenberge 
klaartjev@groepsf.be 
053/83.46.30 

 
Informatica en databeheer 
 
Op het vlak van informatica, databeheer en 
digitale televisie is een gemeenschappelijk 
platform tot stand gebracht, waarvoor we 
samenwerken met de externe 
dienstenverstrekker BVBA Made. Kristof 

Houbracken en Raf Schandevyl nemen 
hiervan de concrete opvolging op zich. 
 
Kristof Houbracken 
Raf Schandevyl 
ict@groepsf.be 

 
Keuken en catering 
 
Binnen de VZW wordt gewerkt via 4 centrale 
keukens: het Sint Franciscustehuis in Brakel, 
De Zilverlinde in Oosterzele (dat ook de 
maaltijden bereidt voor het nabijgelegen OLV 
Ter Veldbloemen), Sint Jozef Haaltert en Sint 
Anna Haaltert. Alle keukenmedewerkers, 
inclusief de chef-koks, zijn eigen medewerkers 
van de VZW. Het keuken- en cateringgebeuren 
is wel op een gemeenschappelijke lijst 
geschoeid, in die zin dat gewerkt wordt met 
één cateraar (thans Sodexo), die instaat voor 
de leveringen en de technische assistentie. 
Naast de maaltijden voor het cliënteel van de 
respectievelijke woonzorgcentra, centra voor 
kortverblijf, assistentiewoningen en het 
centrum voor dagverzorging, spijzen de 4 
keukens van de VZW ook de hongerige 
mondjes van de medewerkers (die een 
maaltijd nuttigen in de instelling), de 
bezoekers, het dienstencentrum in Haaltert 
(samenwerking met de gemeente), de 
kloosterlingen, en uitzonderlijk zelfs 
gedetineerden (samenwerking met 
politiezones 5426 en 5439). 
 
Pieter Vandenbogaerde 
Keukenverantwoordelijke Brakel 
keuken.sft@groepsf.be 
055/43.21.11 
Hilde Bekaert 
Keukenverantwoordelijke Oosterzele 
keuken.zl@groepsf.be 
09/363.83.93 
Tinneke Merckaert 
Keukenverantwoordelijke Sint Jozef Haaltert 
keuken.sj@groepsf.be 
053/83.46.30 
Marc Van Melckebeke 
Keukenverantwoordelijke Sint Anna Haaltert 

keuken.sa@groepsf.be 
053/83.67.77 

 
Aankoop 
 
Tot voor kort werd omtrent de aankopen nog 
grotendeels per instelling beslist. Sinds 2020 

mailto:klaartjev@groepsf.be
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mailto:keuken.sft@groepsf.be
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is daar verandering in gekomen, en worden de 
aankopen (meer) centraal aangestuurd o.l.v. 
Christophe Temmerman. Daarnaast neemt 
Jan De Maeseneire nog een bestuursmandaat 
op in de opdrachtencentrale van VZW 
Koopkoepel. 
 
Christophe Temmerman 
Directeur Sint Jozef 
christophet@groepsf.be 
053/85.05.00 

 
Sociale dienst 
 
De sociale diensten zijn op mekaar afgestemd, 
waarbij onder meer gemeenschappelijke 
wachtlijsten worden gehanteerd m.b.t. de 
voorzieningen die in dezelfde gemeente 
gesitueerd zijn. In het kader van de 
implementatie van het nieuw 
woonzorgdecreet ligt het tevens in de 
bedoeling om alle opnamedocumenten, 
overeenkomsten en afsprakennota’s in alle 
voorzieningen van de VZW zoveel als mogelijk 
te uniformiseren. 
 
Fran Beeken (Sint Franciscustehuis) 
socialedienst.brakel@groepsf.be 
Ann Vanhoele (OLV Ter Veldbloemen) 
Kim Lorandi (OLV Ter Veldbloemen) 
Ann François (De Zilverlinde) 
socialedienst.oosterzele@groepsf.be 
Griet Gijsels (Sint Jozef) 
Jolien Volckaert (Sint Anna) 
socialedienst.haaltert@groepsf.be 

 
Externe relaties 
 
De externe relaties worden overkoepelend 
aangepakt en uitgedragen via Raad van 
Bestuur (voorzitter/gedelegeerd bestuurder) 
en Directiecomité. Wat dit aspect betreft, kan 
tevens worden verwezen naar het uitgebreid 
gamma aan samenwerkingsvormen, die 
verder nog aan bod komen. 
 
Communicatiebeleid 
 
Het communicatiebeleid wordt eveneens op 
het niveau van de VZW uitgewerkt. 
Verwezenlijkingen binnen dit domein zijn 
onder meer de website, de Linkedin 
bedrijfspagina, de nieuwsbrief voor de 
medewerkers en de huiskrantjes voor 
bewoners en families. Zelfs in het heetst van de 

coronastrijd zijn onze equipes er verder in 
geslaagd om maandelijks in elke instelling een 
huiskrantje af te leveren, en dit tot grote 
voldoening van bewoners, families en 
sympathisanten. Het gaat hier respectievelijk 
om: 
 
"De Bloesem" in het Sint Franciscustehuis; 
"Het Veldbloempje" in OLV Ter Veldbloemen; 
"Het Zilverkrantje" in De Zilverlinde; 
"Het Brielkrantje" in Sint Jozef;  
“Made-liefje" in Sint Anna. 
 

 
De huiskrantjes van VZW Groep Sint 
Franciscus. 
 
Naast de reeds bestaande facebookpagina’s 
van OLV Ter veldbloemen en Sint Anna, is 
ingevolge de coronacrisis in 2020 ook met 
facebook gestart in het Sint Franciscustehuis, 
Sint Jozef en De Zilverlinde. Op al deze 
facebookpagina’s staat het logo van de VZW 
vermeld. Zodoende is voldoende herkenbaar 
dat het om de officiële facebook van de 
instelling gaat. 
 
Sociaal overleg 
 

 
 
Binnen VZW Groep Sint Franciscus is altijd 
sterk geïnvesteerd geweest in sociaal overleg. 
Zo beschikken wij als relatief kleine 
organisatie toch over 3 CPBW’s, alsook over 
een overkoepelende Ondernemingsraad. Daar 
kunnen veel andere organisaties en bedrijven 
een voorbeeld aan nemen. Als werkgever – die 
waarden als Mensgerichtheid, Eenvoud en 
Integriteit centraal stelt – vinden wij sociaal 
overleg en inspraak belangrijk. Als werkgever 
behandelen wij al onze medewerkers 
respectvol. Wij hebben het beste voor met onze 
medewerkers, net zoals wij het beste voor 
hebben met onze bewoners. Binnen onze 

mailto:christophet@groepsf.be
mailto:socialedienst.brakel@groepsf.be
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organisatie vloeien geen middelen door naar 
aandeelhouders, holdings, vennootschappen, 
projectontwikkelaars of vastgoedfondsen. 
Evenmin naar congregaties of bisdommen. Dit 
hebben wij tot nu toe, overeenkomstig onze 
code goed bestuur, allemaal kunnen 
tegenhouden. 
 
De beschikbare middelen worden, 
overeenkomstig onze waarden, volledig 
ingezet in het kader van het maatschappelijk 
doel van de VZW. Hierdoor kunnen wij 
kwaliteitsvolle zorg verlenen aan onze 
bewoners tegen een betaalbare prijs (onze 
prijzen liggen 5 à 10 euro per dag lager dan in 
commerciële settings). Dat wij bekommerd 
zijn om het welzijn van de werknemers blijkt 
ook overduidelijk uit de personeelstoename 
(en dit bij een nagenoeg gelijk gebleven 
activiteit): in 2014 stelde de VZW 348,87 VTE 
te werk, in 2020 is dit 381,16 VTE. Deze groei 
(+32,29 VTE) ging integraal naar 
werkdrukverlichting in zorg en 
ondersteunende diensten. Het percentage 
“boven norm”-personeel ligt hoger dan 20%. 
Zo heeft de VZW bv. ook 11,58 VTE bachelors 
verpleegkunde méér in dienst dan er 
gefinancierd worden. Daarnaast zijn we, 
bovenop de gratis hospitalisatieverzekering, in 
2019 op eigen initiatief gestart met 
maaltijdcheques voor de medewerkers, en dit 
ondanks de krappe budgettaire context. 
 
Als werkgever zijn wij bereid tot dialoog en 
staan wij steeds open voor suggesties tot 
verbetering. Wij hopen hiervoor te kunnen 
rekenen op een positief ingestelde en 
constructieve werknemersafvaardiging die op 
18 november opnieuw verkozen werd. 
 

 
Hoopvol op weg met een positief ingestelde en 
constructieve werknemersafvaardiging. 

 
Ondernemingsraad 
 
Sinds 2012 fungeert één overkoepelende 
Ondernemingsraad voor de ganse VZW. 
Ingevolge de sociale verkiezingen, die 
plaatsvonden op 18 november 2020, is de 
Ondernemingsraad thans samengesteld als 
volgt: 
 
Werkgeversafvaardiging 
Wim Vercruyssen, voorzitter 
Helga De Pelsmaeker, plv. voorzitter 
Tine T’Kindt 
Christophe Temmerman 
Jan De Maeseneire 
Christian Geenens 
Werknemersafvaardiging effectief 
Michaël Soetaert 
Gerbrandt Van Schandevijl 
Betty Houari 
Valerie Opreel 
Johan Verstraete 
Lien Schollaert 
Werknemersafvaardiging plaatsvervangers 
Lisa Schilders 
Gilles Lapere 
Cindy Dezutter 
Sabine Haezebroeck 
Will Van Zon 

 
CPBW 
 
Binnen de VZW fungeren 3 Comités voor 
Preventie en Bescherming op het Werk 
(CPBW), die ingevolge de sociale verkiezingen 
van 18 november 2020 als volgt zijn 
samengesteld: 
 
 
Afdeling Brakel 
Sint Franciscustehuis 
Werkgeversafvaardiging 
Helga De Pelsmaeker, voorzitter 
Wim Vercruyssen, plv. voorzitter 
Marijke De Vrieze 
Preventieadviseur 
Kurt Schotte 
Werknemersafvaardiging effectief 
Michaël Soetaert 
Kathleen De Bock 
Lisa Schilders 
Sabine Haezebroeck 
Valerie Opreel 
Marijke De Stercke 
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Werknemersafvaardiging plaatsvervangers 
Katrien Tronquo 
Katty Van Den Driessche 
Delphine Vallez 
Isabelle Pevenage 

 
Afdeling Oosterzele 
OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde 
Werkgeversafvaardiging 
Tine T’Kindt, voorzitter 
Christian Geenens, plv. voorzitter 
Wim Vercruyssen 
Preventieadviseur 
Brecht Eeman 
Werknemersafvaardiging effectief 
Patrick Poelaert 
Wendy De Frenne 
Dorthy Vermassen 
Cindy Dezutter 
Brigitte Oosterlinck 
Johan Verstraete 
Werknemersafvaardiging plaatsvervangers 
Geen 

 
Afdeling Haaltert 
Sint Jozef & Sint Anna 
Werkgeversafvaardiging 
Jan De Maeseneire, voorzitter 
Christophe Temmerman, plv. voorzitter 
Wim Vercruyssen 
Preventieadviseur 
Jolien Volckaert 
m.m.v. Lut Van Huylenbroeck 
Werknemersafvaardiging effectief 
Gerbrandt Van Schandevijl 
Gilles Lapere 
Betty Houari 
Katrien Verhelst 
Marc Van Melckebeke 
Jesse Provost 
Werknemersafvaardiging plaatsvervangers 
Lien Schollaert 
Micheline De Rop 
Brigitte Ledegen 
Patricia De Backer 

 
Bouw & infrastructuur 
 
In 2019 werden al cruciale stappen gezet op 
het vlak van bouw & infrastructuur met de 
ingebruikname van een nieuwe campus op het 
“Groot Bewijk” in Oosterzele (WZC OLV Ter 
Veldbloemen en assistentiewoningen van 
Residentie Zilverblad), en nieuwe afdelingen 

in het Sint Franciscustehuis Brakel (30 
woongelegenheden) en Sint Anna Haaltert (33 
woongelegenheden). Ondanks de corona-
crisis konden de voor 2020 geplande 
bouwwerken allemaal worden uitgevoerd 
binnen het voorziene tijdsbestek. 
 
Zo werd in het Sint Franciscustehuis Brakel 
Blok A gerenoveerd en konden 2 
geherconditioneerde afdelingen in gebruik 
worden genomen: “Ter Tulpen” en “De 
Korenbloem”. Het einde van de werken in het 
Sint Franciscusthuis werd op 10 juli gevierd 
met hamburger & friet voor alle bouwvakkers 
(een traktatie van de aannemer). 
 

 
Herconditionering van Blok A van het Sint 
Franciscustehuis. 
 

 
Traktatie van de bouwvakkers in het Sint 
Franciscustehuis. 
 

In De Zilverlinde Oosterzele werd binnen het 
tijdsbestek van één jaar een oude vleugel 
afgebroken en kwam er een 
vervangingsnieuwbouw met 32 kamers in de 
plaats. De inhuizing vond plaats in augustus. 
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Hierna ziet u enkele kiekjes waarin de evolutie 
van de werken wordt weergegeven. 
 

 

 

 

 
Van afbraak naar vervangingsnieuwbouw in 
De Zilverlinde. 

In Sint Anna Haaltert kon fase 2 van de 
bouwwerken worden afgerond. De bewoners 
verhuisden in de maand oktober naar de 
nieuwe afdeling. Hierna zijn tevens enkele 
foto’s weergegeven die de evolutie van de 
bouwwerken schetsen. 
 

 

 

 

 
Evolutie van fase 2 van de werken in Sint 
Anna. 
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Dagprijzen 
 
De VZW tracht om binnen alle voorzieningen 
een democratische dagprijs te hanteren. De 
prijzen variëren per voorziening in functie van 
de ter beschikking gestelde infrastructuur, 
grootte en ouderdom van de kamer, etc … Alle 
vigerende prijzen zijn uiteraard goedgekeurd 
door het Agentschap Zorg & Gezondheid.  
 
In hiernavolgend overzicht worden de 
verschillende dagprijzen opgesomd, die in 
2020 van toepassing waren (prijzen in euro en 
per persoon; voor de assistentiewoningen 
gelden de prijzen per flat/woning): 
 
Sint Franciscustehuis Brakel 

Blok A éénpersoonskamer type 1 51,01 
Blok A éénpersoonskamer type 2 53,01 
Blok A tweepersoonskamer  46,01 
Blok B éénpersoonskamer type 1 49,85 
Blok B éénpersoonskamer type 2 51,01 
Blok B éénpersoonskamer type 3 52,01 
Blok B éénpersoonskamer type 4 54,01 
Blok B tweepersoonszorgflat 48,73 
Blok C éénpersoonskamer 58,04 
Kortverblijf éénpersoonskamer 59,96 
Assistentiewoning type 1 22,38 
Assistentiewoning type 2 23,30 
Assistentiewoning type 3 
(2 slaapkamers) 

34,53 

 
WZC OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 
Eénpersoonskamer type 1 56,22 
Eénpersoonskamer type 2 58,24 
Assistentiewoning type 1 30,00 
Assistentiewoning type 2 32,00 
Assistentiewoning type 3 
(2 slaapkamers) 

34,00 

Assistentiewoning type 4 
(2 slaapkamers) 

40,00 

Assistentiewoning type 5 
(2 slaapkamers) 

42,00 

 

WZC De Zilverlinde Oosterzele 

Kersenlaan/Rozenlaan 
éénpersoonskamper 

56,22 

Lavendelhof éénpersoonskamer 56,22 
 
WZC Sint Jozef Haaltert 

Eenpersoonskamer type 1 53,72 
Tweepersoonskamer 47,35 
Eenpersoonskamer type 2 58,11 
Kortverblijf éénpersoonskamer 62,25 

Dagverzorgingscentrum 24,88 
Assistentiewoning 26,85 

 

WZC Sint Anna Haaltert 

Eénpersoonskamer oudbouw 58,87 
Eénpersoonskamer nieuwbouw 58,83 
Eenpersoonsstudio nieuwbouw 64,02 
Tweepersoonskamer oudbouw 55,56 
Tweepersoonskamer nieuwbouw 55,52 

 
Volgens de gegevens van het Agentschap Zorg 
& Gezondheid bedraagt de gewogen 
gemiddelde dagprijs in de Vlaamse 
woonzorgcentra 59,05 euro (toestand 1 mei 
2019). De binnen de VZW gehanteerde 
dagprijzen liggen onder dit gewogen 
gemiddelde. Indien exceptioneel een hogere 
dagprijs wordt aangerekend, heeft dit veelal te 
maken met de bijkomende ruimte die wordt 
ter beschikking gesteld (type appartement of 
zorgflat). Ook de prijzen die worden toegepast 
voor de assistentiewoningen liggen lager dan 
het gangbare. 
 
Klachtenbeleid 
 
Al sedert 2017 is vanuit de 
kwaliteitswerkgroep een uniforme 
klachtenprocedure uitgewerkt voor bewoners 
en familie. Dergelijke aanpak laat ook toe om 
het aantal klachten, pluimen en suggesties in 
de respectievelijke voorzieningen op een 
gelijkaardige manier in beeld te brengen. 
 
Vanuit de VZW is hiernavolgende missie/visie 
onderschreven op het vlak van 
klachtenbehandeling m.b.t. bewoners en 
familie: 
 
De stem van de bewoner, en de familie is voor 
ons onmisbaar en tevredenheid staat bij ons 
hoog in het vaandel. Daarom houden we op 
geregelde tijdstippen gebruikersraden én 
infomomenten voor bewoners en familie. Wij 
toetsen alsdan onze werking en proberen zo 
veel mogelijk te peilen naar suggesties om 
onze werking te optimaliseren.  
 
Soms kan het zijn dat bewoners, familie of 
derden niet tevreden zijn over onze hulp- en 
dienstverlening. 
 
VZW Groep Sint Franciscus, met 
woonzorgcentra in Brakel (Sint 
Franciscustehuis), Oosterzele (OLV Ter 
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Veldbloemen en De Zilverlinde) en Haaltert 
(Sint Jozef en Sint Anna), staat open voor 
ongenoegens, klachten en verbeterwensen 
inzake alle aspecten van de zorg- en 
dienstverlening en weerhoudt zich van 
represaillemaatregelen wanneer die worden 
geuit door de bewoner en/of zijn naasten. Wij 
trachten ook om het indienen van een klacht 
zo laagdrempelig mogelijk te houden. 
 
Klachten en meldingen van de bewoners 
en/of zijn naasten vormen voor ons namelijk 
een sleutelinzicht om in kaart te brengen wat 
de knelpunten zijn binnen onze 
woonzorgcentra. VZW Groep Sint-Franciscus 
beschouwt het klachtenbeleid als een 
onderdeel van het ‘verbetermanagement’ 
binnen onze groep. Het doel is zorg te dragen 
dat alle klachten, op welke manier dan ook, in 
onze voorzieningen doordringen en op een 
systematische manier worden verwerkt tot 
daadwerkelijke verbetermaatregelen. 
 
De missie/visie rond klachtenbehandeling 
maakt integraal deel uit van het gevoerd 
kwaliteitsbeleid, waarbij er overeenkomstig 
de waarden van de organisatie (mensgericht-
eenvoud-integriteit) naar gestreefd wordt om 
aan de bewoners de best mogelijke zorgen te 
verlenen. 
 
Evolutie aantal klachten/pluimen/suggesties 
op VZW-niveau 

 
 
Uit de uniforme registratie van de afgelopen 
drie jaar blijkt dat het aantal klachten op 
niveau van de VZW (de 5 voorzieningen 
samen) in stijgende lijn gaat: van 22 in 2017 
naar 62 in 2019. Op het vlak van het aantal 
pluimen doet zich een gelijkaardige evolutie 
voor: van 18 in 2017 naar 87 in 2019. Het 
aantal geformuleerde suggesties blijft quasi 
gelijklopend: 19 in 2017 en 21 in 2019. Wat de 
klachten betreft moet bovendien nog worden 

opgemerkt dat een aantal ervan ongegrond en 
onterecht zijn: in 2019 waren dat er 15. 
 
Het verhaal van L & G 
 
Om te vermijden dat bewoners & families in de 
kou komen te staan, is er intern een sterk 
uitgebouwd kwaliteits- en klachtenbeleid (zie 
hierboven), en zijn er extern instanties als de 
Woonzorglijn, de Zorginspectie en het 
Agentschap Zorg & Gezondheid. Omgekeerd 
zijn er echter ook situaties waarbij we als 
Groep van woonzorgcentra in de kou blijven 
staan. En dan hebben we het niet alleen over 
de onheuse behandeling van de sector in de 
media, het gespleten verloningsbeleid (waarbij 
de “federale” zorgmedewerkers beter verloond 
worden dan de “Vlaamse”), maar ook over 
andere toestanden. Het verhaal van L & G, dat 
ons in 2020 overviel, is er zo één van. 
 
L en G, een bejaard echtpaar met diagnose 
dementie, verbleef gedurende twee jaar in een 
van onze voorzieningen. Op 22 juli zijn zij, met 
tranen in de ogen, getransfereerd naar een 
ander woonzorgcentrum, en dit op basis van 
een beschikking van de vrederechter. L & G 
begrepen niet waarom zij weg moesten. Onze 
medewerkers, die zich twee jaar hadden 
ontfermd over L & G, begrepen het evenmin. 
Zij waren er het hart van in, triest en 
teleurgesteld. Wat hebben wij in godsnaam 
verkeerd gedaan en waarom moesten beide 
bejaarden nu plots weg ? 
 
Deze bizarre gang van zaken hebben we 
vermoedelijk te danken aan onze alertheid en 
onze mensgerichte aanpak, waarbij we, samen 
met de betrokken huisarts, de bewoners zelf 
steeds op de eerste plaats hebben willen 
stellen. 
 
Al van in het begin van de opname zat de 
verstandhouding aardig fout. Niet met L & G 
zelf voor alle duidelijkheid: zij stelden het 
relatief goed en waren tevreden. Wél met de 
enige dochter die zich over haar ouders diende 
te ontfermen: 
 
- Vuile was werd, ondanks beleefde en 

herhaaldelijke oproepen, maar sporadisch 
afgehaald en mocht ook niet naar de 
wasserij, wegens te duur. 

- Er was amper kledij en schoeisel 
beschikbaar. We voorzagen zelf in kledij en 
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schoeisel via onze noodstock voor 
behartenswaardige gevallen. 

- Toen bij het ziek zijn van één der ouders de 
huisarts werd opgeroepen, kreeg de 
verpleging en directie de volle lading. De 
dochter zou zelf wel beslissen of een arts 
nodig was. 

- De dochter wilde evenmin een tv gunnen 
aan haar ouders. Deze werd bekostigd via 
een ander familielid. 

 
Het koppel verbleef op dezelfde afdeling, elk 
op een éénpersoonskamer (aan een dagprijs 
van 50,20 euro). Om financiële redenen drong 
de dochter (volgens ons welgesteld en 
bemiddeld) aan op een goedkopere 
tweepersoonskamer. Op betreffende afdeling 
konden we enkel een ruim ingerichte 
zorgstudio aanbieden voor 96,57 euro per dag 
voor 2 personen (of 48,285 euro per persoon). 
Uiteindelijk werd dan toch hals over kop 
geopteerd voor opname in een ander 
woonzorgcentrum, waar de dagprijs voor een 
gewone tweepersoonskamer (geen studio) 48 
euro per persoon bedroeg of 96 euro voor twee 
personen. Het ging hier dus welgeteld voor 
beide personen om een prijsverschil van 0,57 
euro per dag of 17,1 euro per maand (per 
persoon 0,285 euro per dag of 8,55 euro per 
maand). 
 
De artseneed “ik zal het leven en de menselijke 
waardigheid eerbiedigen” indachtig, verzette 
de huisarts zich tegen de transfert. De arts 
maakte hieromtrent, in samenspraak met L & 
G een geneeskundige verklaring op. 
Tegelijkertijd werd door de sociaal 
verpleegkundige van de voorziening bij de 
vrederechter een verzoekschrift ingediend tot 
aanstelling van een (bij voorkeur 
onafhankelijke) bewindvoerder. 
 
Van dan af waren de gevolgen niet te overzien: 
 
- Huisarts, medewerkers en directie 

ontvingen diverse dreigementen, zowel van 
de dochter als de intussen ingeschakelde 
advocaat. Wij trachtten telkenmale beleefd 
te reageren en vroegen om de beschikking 
van de vrederechter af te wachten (er nog 
van uitgaande dat een rechtschapen vonnis 
zou worden geveld). 

- Dochter en advocaat probeerden nog een 
medisch consult te regelen bij de geriater in 
het ziekenhuis, om op die manier beide 

ouderen toch uit het woonzorgcentrum te 
halen en ze na het ziekenhuisconsult 
meteen in het ander woonzorgcentrum te 
laten opnemen. De uiterst moedige 
huisarts stak hier opnieuw een stokje voor, 
liet het ziekenhuisconsult annuleren en 
vond de geriater bereid om op consult te 
komen in ons woonzorgcentrum. 

- De situatie escaleerde verder en 
resulteerde in een kort geding procedure 
tegen de huisarts (!!), van wie een 
schadevergoeding én dwangsom werd 
gevorderd wegens het belemmeren van de 
transfert naar het ander 
woonzorgcentrum. 

- Hoewel hier zonder meer sprake was van 
een tergend en roekeloos geding, 
verklaarde de rechter in kort geding de 
zaak ontvankelijk en duidde deze via 
tussenvonnis een medisch expert aan. De 
eindbeschikking hiervan is ons nooit ter 
kennis gebracht. 

- De vrederechter op zijn beurt gaf aan de 
vraag tot aanstelling van een neutraal 
bewindvoerder geen gevolg en duidde de 
dochter aan als bewindvoerder. De 
vrederechter ging meteen ook akkoord met 
de transfert naar het ander 
woonzorgcentrum. De sociaal 
verpleegkundige, die het verzoekschrift 
indiende, noch de huisarts werden apart 
gehoord door de vrederechter. Er is geen 
enkele gelegenheid geweest om de 
hierboven vermelde antecedenten nader te 
duiden of toe te lichten. Van de 
dreigementen die ons wzc van de advocaat 
en de dochter ontving, heeft de 
vrederechter geen kennis willen nemen. 
Toen de sociaal verpleegkundige deze is 
willen gaan afgeven op het vredegerecht, 
werd zij door de griffier terug gestuurd. 

 
Tot zover dit triest verhaal, dat uiteindelijk 
draaide om een kostprijsdiscussie van 17,1 
euro per maand voor beide personen (8,55 
euro per pers0on), en waarvoor: 
 
- twee bewoners uit hun vertrouwd cocon 

werden gerukt; 
- een bijzonder rechtschapen en integer 

huisarts, die de artseneed nog volledig ten 
harte neemt, compleet gedesavoueerd 
werd; 

- een uiterst enthousiaste én deskundige 
zorgequipe desolaat achterbleef met de 
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vraag wat zij in godsnaam verkeerd hadden 
gedaan; 

- een gans apparaat aan rechters, griffiers, 
medische experten en advocaten – 
waarvan sommigen met afschuwelijk veel 
poeha - in werking is getreden, en waarvan 
de maatschappelijke kost de 17,1 euro 
honderden maal overschrijdt. 

 
Deze waarheidsgetrouwe anekdote is niet uit 
rancune geschreven, maar enkel bedoeld als 
steun voor de betrokken huisarts en 
zorgequipe. Om de leegstaande kamers was 
het ons evenmin te doen: deze waren 
onmiddellijk ingenomen door andere 
bewoners. Laten we vooral hopen dat L & G het 
goed stellen in hun nieuwe setting. 
 

 
De Woonzorglijn is een nobel en prima 
initiatief. Alleen spijtig dat geen officiële 
instantie beschikbaar is voor misbruik buiten 
de setting van een ouderenvoorziening. 
 
 
 

 
Sint Franciscus in coronatijden. 
 

 
Witte lakens in coronatijden.
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VZW Groep Sint-Franciscus is er zich terdege van bewust dat een gedifferentieerd, geïntegreerd en 
naadloos zorg-, woon- en leefaanbod pas optimaal kan georganiseerd worden via samenwerking met 
diverse relevante actoren. Vandaar participeert de VZW vanuit zijn respectievelijke voorzieningen 
mee aan een brede waaier van samenwerkingsvormen. Dienaangaande kunnen 13 verschillende 
domeinen worden onderscheiden: 
 
1. Expertisecentra 
2. Gerechtelijke en politionele instanties 
3. Huisartsenkringen 
4. Jeugd- en gehandicaptenzorg 
5. Lokale overheden 
6. Netwerken 
7. Onderwijs & opleiding, waarbij een verdere opsplitsing is gemaakt tussen basisonderwijs, 

secundair onderwijs, hoger onderwijs en andere initiatiefnemers 
8. Ouderenverenigingen & mantelzorgorganisaties 
9. Ouderenvoorzieningen 
10. Huisvestingsmaatschappijen en -promotoren 
11. Thuiszorgdiensten en ziekenfondsen 
12. Vrijwilligerswerking 
13. Ziekenhuizen 
 
Hierna is per domein een inventaris opgenomen van alle samenwerkingsverbanden: 
 

Expertisecentra 
Expertisecentrum Dementie Meander 
Dendermonde 

Participatie via onder meer Praatcafé Dementie 

Expertisecentrum Dementie Paradox 
Gent 

Participatie via onder meer Praatcafé Dementie 
Ontwikkeling escaperooms 

 

Gerechtelijke en politionele instanties 
Justitiehuis Dendermonde Herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst 
Justitiehuis Gent Herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst 
Justitiehuis Oudenaarde Herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst 
HCA Oost-Vlaanderen Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen 
Politiezone 5418 (Destelbergen, Melle, 
Merelbeke, Oosterzele) 

Protocol vermiste personen 
Uitwisseling/ondersteuning politieoefeningen 

Politiezone 5426 (Brakel, Horebeke, 
Maarkedal, Zwalm) 

Ondersteuning op het vlak van catering + protocol vermiste 
personen 

Politiezone 5439 (Denderleeuw, Haaltert) Ondersteuning op het vlak van catering + protocol vermiste 
personen 
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Huisartsenkringen 
Huisartsen Brakel-Lierde (onderdeel 
erkende huisartsenkring Panacea -138) 

Vormingscyclus huisartsen 
Vorming & opleiding medewerkers 

Huisartsenkring Haaltert (onderdeel 
erkende huisartsenkring Aalst -69) 

Vorming & opleiding medewerkers 

Huisartsenkring Oosterzele (onderdeel 
erkende huisartsenkring Panacea -138) 

Vorming & opleiding medewerkers 

 

Jeugd- en gehandicaptenzorg 
VZW Ruyskensveld  
(Aalst-Geraardsbergen-Ronse) 

Congregationele binding 
Gemeenschappelijke mandaten in Algemene Vergadering en 
Raad van Bestuur 

VZW Schoonderhage Aalst-Ninove Therapeutische projecten 
OZC Sint Vincentius Geraardsbergen-
Lierde  

Formele samenwerkingsovereenkomst 
Bestuursmandaat en lidmaatschap Algemene Vergadering 

Ortho-Agogisch Centrum De Beweging 
Gijzenzele (Oosterzele) 

Lokaal overleg & onderlinge samenwerkingsinitiatieven 

 

Lokale overheden 
Gemeente Oosterzele Realisatie project Groot Bewijk Oosterzele 
OCMW Oosterzele Welzijnsraad en Zorgraad 
Gemeente Brakel Seniorenraad 
OCMW Brakel Welzijnsraad 
Gemeente Haaltert Seniorenadviesraad 
OCMW Haaltert Sociaal huis en sociaal restaurant 

Tewerkstellingsprojecten (artikel 60) 
Gezamenlijke initiatieven ouderenwerking 

 

Netwerken 
Zorgnet-Icuro Alle voorzieningen van de VZW zijn aangesloten bij Zorgnet-

Icuro. De directies participeren mee in het Coördinatiecomité 
Ouderenzorg Aalst-Oudenaarde, waardoor er een 
samenwerking is met alle ouderenvoorzieningen van 
Zorgnet-Icuro uit de regio. 
Secretariaat Coördinatiecomité Ouderenzorg Aalst-
Oudenaarde 
Secretariaat Provinciaal Bureau Ouderenzorg Oost-
Vlaanderen 
Mandaat (voorzitterschap) Sectoraal Bestuurscollege 
Ouderenzorg 
Mandaat Raad van Bestuur 

SEL Zorgregio Aalst Partnership samenwerking eerstelijnszorg 
SEL Zorgregio Gent – Deelgebied Schelde 
& Leie 

Partnership samenwerking eerstelijnszorg 

SEL Zorgregio Gent – Deelgebied 
Vlaamse Ardennen 

Partnership samenwerking eerstelijnszorg 

LOGO Dender Partnership lokaal gezondheidsoverleg 
Netwerk Palliatieve Zorgen regio Aalst-
Dendermonde-Ninove 

Partnership 

Netwerk Palliatieve Zorgen regio Zuid 
Oost-Vlaanderen 

Partnership 

Netwerk Palliatieve Zorgen regio Gent-
Eeklo 

Partnership 

Federatie Palliatieve Zorgen Partnership 
VZW Koopkoepel Aansluiting bij en bestuursmandaat in opdrachtencentrale 
Creat/Farys Aansluiting bij aankoopcentrale 
CVBA Denderstroom Zonnepanelen Sint Jozef en Sint Anna Haaltert 
CVBA Energent Zonnepanelen De Zilverlinde en OLV Ter Veldbloemen 

Oosterzele 



Werkingsverslag 2020 VZW Groep Sint Franciscus   22 

BIN Scheldewindeke Buurtinformatienetwerk 
Eerstelijnszone Zottegem/Panacea Formeel engagement m.b.t. het Sint Franciscustehuis, WZC 

De Zilverlinde en WZC OLV Ter Veldbloemen 
Eerstelijnszone Aalst Formeel engagement m.b.t. WZC Sint Jozef en WZC Sint 

Anna 
Rechtstreekse vertegenwoordiging in Zorgraad 

 

Onderwijs & opleiding 
Basisonderwijs  
Basisonderwijs Het Groene Lilare Brakel 
– Zwalm 

Intergenerationele projectwerking 

Vrije Basisschool Sint-Gorik Haaltert Intergenerationele projectwerking 
Vrije Basisschool Scheldewindeke 
(Oosterzele) 

Intergenerationele projectwerking 

Vrije Basisschool Grotenberge (Zottegem) Intergenerationele projectwerking 
GO! Basisschool Omer Wattez Schorisse 
(Maarkedal) 

Intergenerationele projectwerking 

Secundair onderwijs  
Sint Franciscusinstituut Sint Maria 
Oudenhove (Brakel) 

Congregationele binding 
Leer- en uitwisselingsprojecten 

Instituut Stella Matutina Michelbeke 
(Brakel) 

Congregationele binding 
Stageprojecten 

Instituut Viso Cor Mariae Brakel Stageprojecten/projectwerking 
OLV College Zottegem campus centrum Stageprojecten 
Maria Jozef Instituut Geraardsbergen Stageprojecten 
Sint Franciscusschool Velzeke (Zottegem) Stageprojecten 
Heilige Harten Ninove Stageprojecten 
IBSO De Horizon Aalst Stageprojecten buitengewoon secundair onderwijs 
Instituut Sint Maarten Aalst Stageprojecten 
De Handelsschool Aalst Stageprojecten 
Sint Jozefscollege Aalst Sociale stages 
DVM (Dames van Maria) Aalst Sociale stages 
Bernardus Technicum Oudenaarde Stageprojecten 
Scheppers Instituut Wetteren Stageprojecten 
Mariagaard Wetteren Stageprojecten 
GO! Atheneum Geraardsbergen Inleefstages 
GO! Atheneum Brakel Stageprojecten 
GO! Atheneum Ninove Stageprojecten 
GO! Atheneum Oudenaarde Stageprojecten 
Sint Paulus Instituut Herzele Stageprojecten 
Hoger onderwijs  
Odisee Hogeschool Aalst/Brussel/Sint 
Niklaas 

Stageprojecten 
Lesopdrachten 
Dierenbeleid 

Vives Hogeschool Kortrijk Stageprojecten 
Artevelde Hogeschool Gent Stageprojecten (logopedie) 
Hogeschool Gent Stageprojecten binnen domein “mens en welzijn” 
Howest Kortrijk Stageprojecten (ergotherapie) 
Erasmus Hogeschool Brussel Vertegenwoordiging in Algemene Vergadering 
Universiteit Gent Lesopdracht kinesitherapie (Vakgroep 

Revalidatiewetenschappen – IPVK) 
Stageprojecten REVAKI 
Stageprojecten UCBO (Universitair Centrum voor 
Begeleiding en Opleiding) 
Stageprojecten studenten 2° jaar bachelor geneeskunde 
(Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) 

Vesaliusinstituut Aalst  Stageprojecten 
Vesaliusinstituut Ronse Stageprojecten 
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Instituut voor Verpleegkunde Sint 
Vincentius campus Oudenaarde 

Stageprojecten 

Sint Augustinus Instituut Aalst Stageprojecten 
Andere initiatiefnemers  
VOKANS Gent –Eeklo  Stageprojecten 
VOKANS Aalst-Oudenaarde Stageprojecten 
VDAB (Aalst, Oudenaarde) Stageprojecten 
Opleidingscentrum I-mens Gent Stageprojecten 
Trajectbegeleiding VZW De Kringwinkel 
Teleshop Aalst 

Werkervaringsprojecten 

VZW Thuishulp Oost-Vlaanderen 
Zwijnaarde (Gent) 

Stageprojecten 

VZW YOUCA Brussel 
Youth for change and action 

Inleefstages 

Syntra Midden Vlaanderen Stageprojecten 
Provinciaal Centrum voor 
Volwassenonderwijs VIVA Zwijnaarde 
(Gent) 

Stageprojecten 

KISP Volwassenenonderwijs Mariakerke 
(Gent) 

Stageprojecten 

VSPW Sint Amandsberg (Gent) Stageprojecten sociaal en pedagogisch werk 
Familiehulp Sint Joost Ten Node 
(Brussel) 

Stageprojecten 

KOPA Oudenaarde Vorming en stages voor werkzoekenden (kans op arbeid) 
CVO Ronse Stageprojecten 
CVO Oudenaarde Stageprojecten 

 

Ouderenverenigingen & mantelzorgorganisaties 
OKRA Haaltert Diverse initiatieven 
OKRA Oosterzele Diverse initiatieven 
OKRA Brakel Diverse initiatieven 
Ziekenzorg/Samana Haaltert Diverse initiatieven 
Ziekenzorg/Samana Oosterzele Diverse initiatieven 
Ziekenzorg/Samana Brakel Diverse initiatieven 
Seniorenraad Haaltert Diverse initiatieven 
Seniorenraad Oosterzele Diverse initiatieven 
Seniorenraad Brakel Diverse initiatieven 

 

Ouderenvoorzieningen 1 
WZC OLV Ten Rozen Aalst Gemeenschappelijke mandaten in Raad van Bestuur en 

Algemene Vergadering 
WZC Meredal Erpe-Mere Formele samenwerkingsovereenkomst 

Gemeenschappelijke mandaten in Raad van Bestuur en 
Algemene Vergadering 

WZC Mariahuis Gavere Mandaten in Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 
WZC Sint Coleta Gent Mandaten in Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 
WZC Heilig Hart Oudenaarde Gemeenschappelijk mandaat in Raad van Bestuur en 

Algemene Vergadering 
WZC OLV van de Karmel Waregem Gemeenschappelijk mandaat in Raad van Bestuur en 

Algemene Vergadering 
WZC Huize Roborst Zwalm Zorgvernieuwingsproject ZP3 
Home Sint Franciscus Kwaremont Zorgvernieuwingsproject ZP3 
WZC Kanunnik Triest Melle Zorgvernieuwingsproject ZP3 
WZC De Linde Wortegem-Petegem Zorgvernieuwingsproject ZP3 

                                                           
1 Via het Coördinatiecomité wordt samengewerkt met alle Zorgnet-Icuro ouderenvoorzieningen in de regio 
Aalst-Oudenaarde. De in dit punt vermelde opsomming betreft echter bijzondere samenwerkingsvormen met 
ouderenvoorzieningen, naast de klassieke samenwerking via het Coördinatiecomité van Zorgnet-Icuro. 
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VZW Vincenthof Gent-Oostakker Gemeenschappelijk mandaat in Raad van Bestuur en 
Algemene Vergadering 

WZC Sint Vincentius Zulte Gemeenschappelijk mandaat in Raad van Bestuur en 
Algemene Vergadering 

 

Huisvestingsmaatschappijen en –promotoren 
SHM Volkshaard Gent Project Groot Bewijk Oosterzele 
SHM Merelbeekse Sociale Woningen Project Groot Bewijk Oosterzele 
SHM Denderstreek Aalst Project Groot Bewijk Oosterzele 
BV AWO Oosterzele Realisatie van Assistentiewoningen op het Groot Bewijk 

Oosterzele 
 

Thuiszorgdiensten en ziekenfondsen 
Familiehulp Stageprojecten 

Zorgvernieuwingsproject ZP3 
Opstart centrum voor dagverzorging De Zilverlinde 

I-mens Stageprojecten 
Familiezorg Zorgvernieuwingsproject ZP3 
CM Midden Vlaanderen Zorgvernieuwingsproject ZP3 

 

Vrijwilligerswerking 
Vriendenkring Sint Jozef Haaltert Organisatie van activiteiten voor sociale doeleinden 
Vriendenkring Sint Anna Haaltert Organisatie van activiteiten voor sociale doeleinden 
Vriendenkring Sint Franciscustehuis 
Brakel 

Organisatie van activiteiten voor sociale doeleinden 

Vriendenkring OLV Ter Veldbloemen 
Oosterzele 

Organisatie van activiteiten voor sociale doeleinden 

Vriendenkring De Zilverlinde Oosterzele Organisatie van activiteiten voor sociale doeleinden 
Rode Kruis Vlaanderen Overeenkomst tot het inrichten van een bibliotheek 

 

Ziekenhuizen 
AZ Glorieux Ronse Functionele samenwerking met zorgprogramma geriatrie en 

Sp palliatieve zorgen 
Medisch Centrum Opbrakel gehuisvest in het Sint 
Franciscustehuis 
Covid samenwerkingsovereenkomst 

AZ Sint Elisabeth Zottegem Functionele samenwerking met zorgprogramma geriatrie 
Covid samenwerkingsovereenkomst 

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst-
Geraardsbergen- Wetteren 

Functionele samenwerking met zorgprogramma geriatrie en 
Sp palliatieve zorgen 
Samenwerking labo klinische biologie & pathologische 
ontleedkunde 
Covid samenwerkingsovereenkomst 

OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Functionele samenwerking met zorgprogramma geriatrie en 
Sp palliatieve zorgen 
Bestuursmandaat geriater 

OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem Samenwerking via bestuursmandaat en mandaat in de 
algemene vergadering 

AZ Sint Lucas Gent Functionele samenwerking met zorgprogramma geriatrie en 
Sp palliatieve zorgen 

AZ Oudenaarde Functionele binding met zorgprogramma geriatrie 
Covid samenwerkingsovereenkomst 

AZ Maria Middelares Gent Functionele samenwerking met zorgprogramma geriatrie 
UZ Gent Medische en verpleegkundige ondersteuning bij corona-

outbreak 
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Financiële weerbaarheid en transparantie 
 
Naast de bestuurlijke weerbaarheid en transparantie dient de VZW zich in het kader van het nieuw 
woonzorgdecreet ook te verantwoorden op het vlak van financiële weerbaarheid en transparantie. 
Binnen dit kader wordt achtereenvolgens ingegaan op de evolutie en prognose van de resultaten van 
de VZW (van 2002 tot 2028), de evolutie van het balanstotaal (van 2011 tot 2019) en de 
patrimoniumstructuur. 
 
Evolutie en prognose van de resultaten van de VZW 
 
Hiernavolgende tabel geeft de evolutie weer van de jaarresultaten van Groep Sint Franciscus. Van 
boekjaar 2002 t/m 2010 gaat het om de samengevoegde resultaten van VZW Sint Franciscustehuis 
(Sint Franciscustehuis Brakel en OLV Ter Veldbloemen Oosterzele), VZW De Zilverlinde Oosterzele 
en VZW Sint Jozef Haaltert, die sinds 2011 zijn opgegaan in één VZW Groep Sint Franciscus. Sinds 
2014 maakt ook Sint Anna Haaltert integraal deel uit van VZW Groep Sint Franciscus. De resultaten 
vanaf boekjaar 2014 zijn dus de geconsolideerde cijfers van alle vijf de voorzieningen van Groep Sint 
Franciscus. 
 
Vanaf 2020 gaat het om begrotingscijfers en prognoses die zijn opgemaakt in het kader van de 
zorgstrategische planning.  
 
Het spaarpotje dat in het verleden is aangelegd wordt momenteel integraal aangewend om de 
infrastructuur in stand te houden, alsook om de kwaliteitswerking verder uit te bouwen. Naar de 
toekomst toe wordt alles in het werk gesteld om op zijn minst “break even” te kunnen functioneren. 
Het staat buiten kijf dat de komende jaren financieel-budgettair een grote uitdaging vormen en dat 
alles in het werk zal moeten worden gesteld om de sociale opdracht van de VZW (waarbij bewoners 
én medewerkers centraal staan) te continueren. 
 
Het negatief resultaat vanaf 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door: 
- Bijkomende afschrijvingen ingevolge de ingebruikname van diverse nieuwbouwprojecten (in 4 

van de 5 vestigingen). 
- Personeelstoename, waarbij het aantal medewerkers de afgelopen 5 jaar steeg met meer dan 30 

VTE (en dit bij een nagenoeg gelijk gebleven activiteit). Deze groei ging integraal naar 
werkdrukverlichting in zorg en ondersteunende diensten. 

- Extralegale voordelen, waarbij bovenop de gratis hospitalisatieverzekering, in 2019 ook gestart 
is met maaltijdcheques voor de medewerkers. 

 
Evolutie en prognose van de jaarresultaten van VZW Groep Sint Franciscus 2002 -2028 
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Het solidariteitsmechanisme dat tussen de voorzieningen van de Groep gehanteerd wordt, werpt 
intussen ook zijn vruchten af. Opmerkelijk hierbij is de situatie van WZC Sint Anna Haaltert, dat in 
2014 toetrad tot VZW Groep Sint Franciscus met een structureel deficit van ca. 1,7 miljoen euro (en 
dit na jarenlange opeengestapelde verliezen). Anno 2020 is dit structureel deficit volledig 
weggewerkt (zie hierna volgende grafiek). 
 

Sint Anna vóór aansluiting bij Groep Sint Franciscus Sint Anna na aansluiting bij 
Groep Sint Franciscus 

 
 
Evolutie van het balanstotaal 
 
Van 2011 tot 2019 evolueerde het balanstotaal van de VZW van 29.032.622 euro naar 42.981.344 
euro, wat een stijging inhoudt van 48%: 
 
Evolutie van het balanstotaal van VZW Groep Sint Franciscus 2011-2019 
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Patrimoniumstructuur 
 
Alle activiteiten zijn ondergebracht in één VZW Groep Sint Franciscus, wat ook een bewuste keuze 
is die kadert in de waarden van de organisatie (Mensgericht-Eenvoud-Integriteit). Er zijn derhalve 
geen nevenverenigingen of – vennootschappen opgericht naast VZW Groep Sint Franciscus. Het is 
wel zo dat VZW Groep Sint Franciscus niet van alle sites volle eigenaar is. In de minderheid van de 
gevallen is dit een bewuste keuze geweest (zoals de nieuwe site van OLV Ter Veldbloemen, die in 
samenwerking met de gemeente Oosterzele is tot stand gekomen en de assistentiewoningen van 
Residentie Zilverblad, die in samenwerking met een private partner zijn tot stand gekomen). In de 
andere gevallen is dit een historisch gegroeide situatie, waarbij de naakte eigendom nog berust bij 
Congregaties en Bisdom. 
 
Naar de toekomst toe kan deze gespleten structuur voor problemen zorgen, onder meer bij de 
financiering van nieuwe projecten (leningen via de bank). De Raad van Bestuur van VZW Groep Sint 
Franciscus is vragende partij om zowel van de gronden als de gebouwen volle eigenaar te kunnen 
worden, en hiervoor met het Bisdom en de Congregatie in dialoog te gaan. 
 
Hierna is een schema opgenomen met de nadere specificaties van de eigendomsstructuur per site: 
 
Site Situatie Eigendom 

gebouwen 
Eigendom gronden 

Sint Franciscustehuis 
Brakel 

   

Centraal gedeelte, Blok A, 
B en F 
Woonzorgcentrum 
Assistentiewoningen 

Erfpacht tot 31 maart 
2107 

VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Sint Franciscuspoort 
Brakel/Bisdom Gent 
410.443.820 

Blok C 
Woonzorgcentrum 
Centrum voor kortverblijf 

Volle eigendom VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Groep Sint Franciscus 
412.763.704 

OLV Ter Veldbloemen 
Oosterzele 

   

Woonzorgcentrum Erfpacht tot 31 
december 2112 

VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

Gemeente Oosterzele 

Assistentiewoningen Beheersovereenkomst Residentie 
Zilverblad 
42 kavels/eigenaars 

Residentie Zilverblad 
42 kavels/eigenaars 

De Zilverlinde 
Oosterzele 

   

Woonzorgcentrum Erfpacht tot 31 maart 
2107 

VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Zusters van Opbrakel te 
Putte/Bisdom Gent 
410.443.119 

Sint Jozef 
Haaltert 

   

Woonzorgcentrum 
Centrum voor kortverblijf 
Dagverzorgingscentrum 
Assistentiewoningen 

Erfpacht tot 31 maart 
2107 

VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Zusters van Opbrakel te 
Erembodegem/Bisdom Gent 
410.443.523 

Sint Anna 
Haaltert 

   

Woonzorgcentrum Erfpacht tot 31 
december 2056 

VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Gasthuiszusters 
Augustinessen Aalst/Bisdom 
Gent 
864.457.268 
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Sint Franciscustehuis 
Sint Martensstraat 3 
9660 Brakel 
Tel: 055/43.21.11 
Email: info.sft@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 2.150.753.680 
Erkenningsnummers: 
PE1504–VZB465–KPE1504–PE1764 
HCO-nummer: 3659 
Diensten/Aanbod: 
Woonzorgcentrum 
Centrum voor kortverblijf 
Assistentiewoningen 
Medisch Centrum (i.s.m. AZ Glorieux 
Ronse) 

 
Contactpersonen 
Wim Vercruyssen 
Gedelegeerd Bestuurder 
wimv@groepsf.be 
Helga De Pelsmaeker 
Directeur 
helgad@groepsf.be 
Dr. Koen Bossant en Dr. Philip Jourquin 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
Marijke De Vrieze 
Zorgcoördinator 
marijked@groepsf.be 
Michaël Soetaert 
Kwaliteitscoördinator 
michaels@groepsf.be 
Lisa Schilders 
Hoofdverpleegkundige 
lisas@groepsf.be 
Tamara Lallemant 
Hoofdverpleegkundige 
tamaral@groepsf.be 
Caroline Grauls 
Hoofdverpleegkundige 
carolineg@groepsf.be 
Lieve De Pessemier 
Hoofdverpleegkundige 
lieved@groepsf.be 

David Spitaels 
Hoofdverpleegkundige 
davids@groepsf.be 
Katrien Troncquo 
Hoofdverpleegkundige 
katrient@groepsf.be 
Nancy Haelters 
Verantwoordelijke Nachtzorg 
nancyh@groepsf.be 
Veerle Borrey 
Referentieverpleegkundige palliatieve zorg 
Lieve Vander Linden 
Referentieverpleegkundige wondzorg 
wondzorg.sft@groepsf.be 
Ilse Anssens 
Referentiepersoon dementie 
Carla Vander Linden 
Woonassistent 
carlav@groepsf.be 
Fran Beeken 
Sociale Dienst/Referentiepersoon dementie 
franb@groepsf.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
mariekee@groepsf.be 
Annemie Tuyttens 
Intern vertrouwenspersoon 
annemiet@groepsf.be 
Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding & Administratie 
kariend@groepsf.be 
Kurt Schotte 
Preventieadviseur 
kurts@groepsf.be 
Chris Eeman 
Verantwoordelijke Technische Dienst 
chrise@groepsf.be 
Pieter Vandenbogaerde 
Verantwoordelijke Keuken 
keuken.sft@groepsf.be 

 
De Macekliers 
 
De Gilde van de Macekliers 
(www.macekliers.be) is in 1960 in Zottegem 
gesticht en heeft “vriendschap en vermaak” tot 
doel. Lid worden van de Macekliers is geen 
kattenpis: men moet van het mannelijk 
geslacht zijn, minstens 1 jaar meedraaien als 
novice, waarna een zware toelatingsproef moet 
worden afgelegd. Deze toelatingsproef bestaat 
uit het verorberen van ½ kilo varkensvlees en 
het drinken van drie liter Macekliersbier (geen 
fluitjespils) en dit binnen een tijdsspanne van 
twee uur. In Zottegem zijn de Macekliers 

mailto:info.sft@groepsf.be
http://www.groepsf.be/
mailto:wimv@groepsf.be
mailto:helgad@groepsf.be
mailto:marijked@groepsf.be
mailto:michaels@groepsf.be
mailto:lisas@groepsf.be
mailto:tamaral@groepsf.be
mailto:carolineg@groepsf.be
mailto:lieved@groepsf.be
mailto:davids@groepsf.be
mailto:katrient@groepsf.be
mailto:nancyh@groepsf.be
mailto:wondzorg.sft@groepsf.be
mailto:carlav@groepsf.be
mailto:franb@groepsf.be
mailto:mariekee@groepsf.be
mailto:annemiet@groepsf.be
mailto:kariend@groepsf.be
mailto:kurts@groepsf.be
mailto:chrise@groepsf.be
mailto:keuken.sft@groepsf.be
http://www.macekliers.be/


Werkingsverslag 2020 VZW Groep Sint Franciscus   29 

“wereldberoemd” omwille van hun sterzingen. 
Rond Driekoningen worden alle herbergen en 
woonzorgcentra bezocht, waarbij liederen 
worden gezongen en men vers gebakken 
speculoos uitdeelt. Het werkingsgebied van de 
Macekliers beperkt zicht tot Zottegem. Om als 
woonzorgcentrum van buiten Zottegem de 
Macekliers over de vloer te kunnen krijgen, 
moet men bijzonder goede papieren kunnen 
voorleggen. Het Sint Franciscustehuis Brakel 
voldoet al ettelijke jaren aan de gestelde 
voorwaarden en kon zo op 3 januari de 
sterzingers opnieuw verwelkomen. De 
bewoners genoten intens van de liederen, 
alsook van de speculoos. 
 

 
Sterzingen in het Sint Franciscustehuis. 
 
Lezing Prof. Dr. Danny De Looze 
 

 
Een reis door het spijsverteringskanaal met 
Prof. Dr. Danny De Looze. 
 
Prof. Dr. Danny De Looze (maag-
darmspecialist van het UZ Gent, bekend van 
de serie Topdokters en streekgenoot) bracht 
op 23 januari een boeiende lezing over onze 
darmflora. Hij nam ons tijdens zijn lezing mee 
op een reis door het spijsverteringskanaal. Als 
een ervaren gids gaf hij een bevattelijke uitleg 
over enkele veel voorkomende 
spijsverteringskwalen en hoorden we hoe we 

darmkanker kunnen voorkomen. Het 
bevolkingsonderzoek in Vlaanderen kreeg 
bijzondere aandacht in deze uiteenzetting. Hij 
lichtte ook een tipje van de sluier op over de 
miljarden bacteriën die in onze darmen leven 
en hoe deze ziekten kunnen veroorzaken. Deze 
lezing was vrij toegankelijk voor alle 
geïnteresseerden en kon dan ook rekenen op 
een ruime belangstelling. Het geheel werd 
doorspekt met de nodige humor, waar de 
meeste stand up comedians nog een puntje 
konden aan zuigen. 
 
Carnaval 
 
Een van de laatste grote activiteiten vóór de 
coronacrisis was de carnavalsviering op 20 
februari. Er konden zelfs nog grapjes worden 
gemaakt rond corona (zie onderstaande foto). 
Enkele weken later werd het echter voor 
iedereen duidelijk dat het geen grapje was. 
 

 
Carnaval in het Sint Franciscustehuis. 
 
“Ter Tulpen” en “De Korenbloem” in 
het nieuw 
 

 
Instuif van “Ter Tulpen” op 28 januari. 
 
Na de ingebruikname van de “De Kersentuin” 
(30 woongelegenheden) in 2019, konden op 
28 januari 24 bewoners hun intrek nemen in 



Werkingsverslag 2020 VZW Groep Sint Franciscus   30 

de vernieuwde afdeling “Ter Tulpen”. Daarna 
volgde nog een laatste fase van 
herconditionering, waarbij op 30 september 
de inhuizing van de vernieuwde afdeling “De 
Korenbloem” plaatsvond (eveneens 24 
bewoners). 
 

 
Sfeerbeelden van de nieuwe “Korenbloem”. 
 
Covid-educatie 
 
In de massa’s instructies die we van het 
Agentschap Zorg & Gezondheid ontvingen, 
stond onder meer het volgende te lezen: 
“Betrek bewoners in het bevorderen van 
goede praktijken voor hand-, hoest- en 
nieshygiëne en social distancing. Verstrek 
aan de bewoners goede informatie op 
bewonersmaat …” 
 
Twee van onze zorghelden (Erika en Isabelle) 
zetten deze instructies op ludieke wijze om in 
de praktijk, en dit verkleed als Laurel & Hardy, 
met 1,5 meter ladder en “eau de cologne” 
sproeistof. De bewoners konden onze 
getalenteerde comedians zeker pruimen. 
 

 
Comedy talent in het Sint Franciscustehuis. 
 

Ook bij de bewoners zelf was verrassend talent 
aanwezig in educatie en lesgeven rond corona, 
zoals u kan zien op bijgaande foto. 
 

 
Een bewoner geeft covid-educatie aan een 
medebewoner. 
 
Paarden 
 
In volle coronacrisis brachten Riet en Gino uit 
Flobecq (Vloesberg) – vlakbij, maar toch net 
over de taalgrens – de bewoners een bezoek 
met hun paarden. De interactie tussen mens 
en dier was hartverwarmend. De ramen 
hoefden niet meer gezeemd te worden. De 
paarden konden ook zonder probleem de 
Vlaams-Waalse demarcatielijn oversteken. 
Van grenscontrole, prikkeldraad of een muur 
is voorlopig nog geen sprake. 
 

 
Geen paard in de gang, wel aan het raam. 
 
Assistentiewoningen “Alverna” 
 
Naast het klassiek aanbod als 
woonzorgcentrum en centrum voor 
kortverblijf, wordt vaak vergeten dat er in het 
Sint Franciscustehuis tevens 
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assistentiewoningen beschikbaar zijn. De 31 
flatjes zijn recent opgefrist en bieden 
mogelijkheid tot zelfstandig begeleid wonen 
aan een dagprijs, die de helft goedkoper ligt 
dan in commerciële initiatieven. Bovendien 
kunnen de bewoners genieten van een 
idyllische omgeving in het pittoreske 
(Op)Brakel. 
 

 
Binnenzicht assistentiewoning Alverna. 
 
“MCO” of Medisch Centrum Opbrakel 
 
Al sinds 2009 is in de gebouwen van het Sint 
Franciscustehuis een medisch centrum 
ondergebracht, dat wordt uitgebaat door AZ 
Glorieux Ronse. Inwoners uit de regio, alsook 
bewoners van het woonzorgcentrum en de 
assistentiewoningen kunnen in het “MCO” 
terecht voor volgende specialismen: 
radiologie, echografie, orthopedie en 
bandagisterie, fysiotherapie-EMG-reuma-
sportgeneeskunde, urologie, cardiologie, 
vasculaire heelkunde & flebologie, gastro-
enterologie & endoscopie. Het feit dat de 
bewoners van het woonzorgcentrum en de 
assistentiewoningen voor al deze specialismen 
“in huis” terecht kunnen en zich niet 
noodzakelijkerwijs naar een ziekenhuis 
moeten (laten) verplaatsen, is een enorme 
meerwaarde. In 2020 zag het er even naar uit 
dat de activiteiten van het “MCO” definitief 
zouden worden stop gezet. In het kader van het 
E17 ziekenhuisnetwerk en de onderlinge 
samenwerking tussen AZ Glorieux Ronse en 
AZ Sint Elisabeth Zottegem lagen immers 
plannen voor om de poliklinieken van beide 
ziekenhuizen in de gemeente Brakel samen te 
brengen op één locatie (met name in de 
Watermolenstraat), waarbij het “MCO” 
gesitueerd in het Sint Franciscustehuis 
definitief zijn deuren zou sluiten. Momenteel 

lijken deze plannen (even ?) van de baan en 
worden de consultaties in het Sint 
Franciscustehuis verder gezet, wat door 
eenieder ten zeerste geapprecieerd wordt. Wie 
een afspraak wenst vast te leggen in het MCO, 
kan dit telefonisch via 055/43.22.43. Zie 
tevens www.polikliniek-opbrakel.be 
 

 
Coördinaten van het “MCO” of het Medisch 
Centrum Opbrakel, gesitueerd in het Sint 
Franciscustehuis. 
 
Culinaire verwennerij 
 
Naast de warme zorg, blijft ook culinaire 
verwennerij een prioritaire opdracht, met o.a. 
een “coronaproof” mosselfestijn voor de 
bewoners op 24 september. 
 

 
Mosselen met friet én tevreden bewoners. 
 

http://www.polikliniek-opbrakel.be/
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OLV Ter Veldbloemen 
Groot Bewijk 13 
9860 Oosterzele 
Tel: 09/362 71 52 
Email: info.olv@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 2.196.852.040 
Erkenningsnummers: 
PE983–VZB252–PE 3366 
HCO-nummer: 3546 
Diensten/Aanbod: 
Woonzorgcentrum 
Assistentiewoningen 

 
 
 
Contactpersonen 
Tine T’Kindt 
Directeur 
tinet@groepsf.be 
Dr. Marie-Anne De Groote 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator / Kwaliteitscoördinator 
Intern vertrouwenspersoon 
berenicep@groepsf.be 
Lut Impens 
Hoofdverpleegkundige 
luti@groepsf.be 
Lien De Blander 
Hoofdverpleegkundige 
liend@groepsf.be 
Ann Vanhoele, Nathalie Coppens, Lien De 
Blander 
Palliatieve ondersteuning 
Peggy Van Goethem 
Referentieverpleegkundige wondzorg 
peggyv@groepsf.be 
Ann Vanhoele 
Kim Lorandi 
Sociale Dienst en Woonassistent 
socdienst.olv@groepsf.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
mariekee@groepsf.be 

Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding & Administratie 
kariend@groepsf.be 
Brecht Eeman 
Preventieadviseur 
brechte@groepsf.be 

 
Artisanaal bier 
 
Het “Veldblommeke”, een artisanaal bier met 
nagisting op de fles gebrouwen door De 
Hoevebrouwers, werd in 2016 voor het eerst 
voorgesteld op de oude campus van WZC OLV 
Ter Veldbloemen op “den Betsberg” 
(Meerstraat). Sinds 2020 is het opnieuw 
verkrijgbaar in de cafetaria op onze nieuwe 
campus. 
 

 
Eigen brouwsel in OLV Ter Veldbloemen. 
 
Tuinproject Vuenteca 
 
In onze zorg leggen wij niet alleen de nadruk 
op de zorgaspecten maar trachten wij de 
bewoner te benaderen in zijn totaliteit en met 
respect voor zijn eigenheid. Privacy, 
autonomie en zelfredzaamheid zijn de pijlers 
waarop onze zorgfilosofie steunt. Wij proberen 
onze opdracht dagelijks waar te maken in een 
geest van openheid, waardering en 
samenwerking. Binnen dit kader werd voor het 
braakliggend terrein palend aan WZC OLV Ter 
Veldbloemen Oosterzele (Scheldewindeke) 
een projectaanvraag goedgekeurd door het 
Agentschap Bos en Natuur. Doelstelling van 
het project is te komen tot een duurzame 
natuuroase. Het nieuw stukje natuur 
middenin de zorgsite zal zich richten tot 
volgende specifieke doelgroepen: in eerste 
instantie de bewoners van het 
woonzorgcentrum (OLV Ter Veldbloemen) en 
de assistentiewoningen (Residentie 
Zilverblad), maar eveneens tot de bewoners 
van het ortho-agogisch centrum De Beweging 
(dat binnenkort op de zorgsite wordt 
gerealiseerd), alsook de jonge gezinnen van de 
in opbouw zijnde sociale woningen en de 
buurtbewoners. In het tuinproject zit tevens 
een educatieve bijenhal vervat, die in 

mailto:info.olv@groepsf.be
http://www.groepsf.be/
mailto:tinet@groepsf.be
mailto:berenicep@groepsf.be
mailto:luti@groepsf.be
mailto:liend@groepsf.be
mailto:peggyv@groepsf.be
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mailto:mariekee@groepsf.be
mailto:kariend@groepsf.be
mailto:brechte@groepsf.be


Werkingsverslag 2020 VZW Groep Sint Franciscus   33 

samenwerking met de Gemeente Oosterzele 
wordt verwezenlijkt. 
 

 
Oase van groen in OLV Ter Veldbloemen. 
 
Eén jaar Groot Bewijk 
 

 
Ballonnenrace n.a.v. 1 jaar Groot Bewijk. 
 
Op 8 mei was de nieuwe campus op het Groot 
Bewijk welgeteld 1 jaar in gebruik. Dit werd, 
ondanks corona, toch op passende wijze 
gevierd met o.a. een optreden van DJ Wim 
(nee, niet de gedelegeerd bestuurder) in de 
binnentuin en een ballonnenrace, waarbij de 
bewoners volgend passend gedicht van Toon 
Hermans meestuurden: 
 
Geluk 
Geluk is geen kathedraal, 
misschien een klein kapelletje. 
Geen kermis luid en kolossaal, 
misschien een carrouselletje. 
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 
maar nu en dan een zonnetje. 
Geluk dat is geen zeppelin, 
’t is hooguit ’n ballonnetje. 
 
Sommige ballonnen hebben een hele mooie 
reis gemaakt. De langste trip eindigde in 

Wielsbeke, zo'n slordige 50 km verder dan 
OLV Ter Veldbloemen. 
 
Dans 
 
Ook op andere momenten is regelmatig een 
feestje gebouwd. En als het niet “coronaproof” 
in de polyvalente zaal kon, dan diende de 
binnentuin als perfect alternatief. 
 

 
Feestjes in de binnentuin van OLV Ter 
Veldbloemen. 
 
Residentie Zilverblad 
 
Sinds januari 2019 zijn op de site van het Groot 
Bewijk ook 42 assistentiewoningen 
operationeel (Residentie Zilverblad). De 
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dienstverlening en ondersteuning gebeurt 
vanuit OLV Ter Veldbloemen. Er zijn 5 types 
assistentiewoningen beschikbaar, gaande van 
een standaardflat met 1 slaapkamer (dagprijs 
30 euro) tot een type penthouse met 2 
slaapkamers (dagprijs 42 euro). In de loop van 
2020 kon een volledige bezetting worden 
gerealiseerd. Wie geïnteresseerd is in de 
reservatie van een assistentiewoning op het 
Groot Bewijk, kan contact opnemen met de 
woonassistent/sociale dienst van OLV Ter 
Veldbloemen. 
 

 
Assistentiewoningen Residentie Zilverblad. 
 
Vlaamse feestdag 
 
Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag werd 
nog eens een heus frietkot georganiseerd, en 
dit tot ieders tevredenheid. 
 

 
Frietkot in OLV Ter Veldbloemen. 
 
Koffieklets 
 
Met een gezellig ingerichte tafel en homemade 
koekjes kon dit alleen maar een geslaagde 
namiddagactiviteit worden. Terwijl men 
samen een tasje koffie dronk met bijhorend 
koekje kwamen de bewoners op ongedwongen 
wijze iets meer te weten van elkaar. En dit aan 
de hand van het boek “Opa vertel eens” 
geschreven door Elma van Vliet. 

 

 
Kofieklets met het boek “Opa, vertel eens” van 
Elma Van Vliet. 
 

 
Welkom-bord in OLV Ter Veldbloemen. 
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De Zilverlinde 
Dreef 2 
9860 Oosterzele 
Tel: 09/363.83.93 
Email: info.zl@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 2.196.852.535 
Erkenningsnummers: PE983–VZB252 
HCO-nummer: 3319 
Diensten/Aanbod: 
Woonzorgcentrum 
Centrum voor dagverzorging i.s.m. 
Familiehulp (in voorbereiding) 

 
Contactpersonen 
Christian Geenens 
Tine T’Kindt 
Directie 
christiang@groepsf.be 
tinet@groepsf.be 
Dr. Marie-Anne De Groote 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator / Kwaliteitscoördinator 
Intern vertrouwenspersoon 
berenicep@groepsf.be 
David De Ridder 
Hoofdverpleegkundige 
davidd@groepsf.be 
Stefaan Wolfcarius 
Adjunct Hoofdverpleegkundige 
stefaanw@groepsf.be 
Ann Françoys 
Sociale Dienst en Kwaliteitszorg 
annf@groepsf.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
mariekee@groepsf.be 
Brecht Eeman 
Preventieadviseur 
brechte@groepsf.be 
Lutgarde Eeckhout 
Boekhouding & Administratie 
lutgardee@groepsf.be 

Johan Verstraete 
Technische Dienst 
johanv@groepsf.be 
Hilde Bekaert 
Verantwoordelijke Keuken 
keuken.zl@groepsf.be 

 
Gulle giften 
 
Gulle giften van diverse buurtwinkels en 
bedrijven deden de bewoners de corona even 
vergeten, zoals onder meer in De Zilverlinde. 
Het “Nuus” (de plaatselijk pers) bracht er een 
mooie reportage van. Zie bijgaande link 
https://www.nuus.be/2020/04/02/buurtwin
kels-laten-rusthuisbewoners-corona-even-
vergeten/ 
 

 

 
Diverse versnaperingen bestemd voor de 
bewoners en medewerkers van De 
Zilverlinde. 
 
Moederdag 
 
De woonzorgcentra kregen het afgelopen jaar 
heel wat media-aandacht. Deze aandacht was 
vaak negatief, waarbij de perceptie van 
vereenzaming en onvoldoende bejegening de 
bovenhand kreeg. Volstrekt ten onrechte, want 
de bewoners werden verder in de watten 
gelegd. De vereenzaming van ouderen in de 
thuissituatie is overigens veel groter dan 
vereenzaming in de context van het 
woonzorgcentrum. Zo werd onder meer, 
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mailto:mariekee@groepsf.be
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https://www.nuus.be/2020/04/02/buurtwinkels-laten-rusthuisbewoners-corona-even-vergeten/
https://www.nuus.be/2020/04/02/buurtwinkels-laten-rusthuisbewoners-corona-even-vergeten/
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ondanks corona, alles in het werk gesteld om 
op passende wijze moederdag te vieren. 
 

 
Moederdag in De Zilverlinde. 
 
En gezellig een glaasje drinken op het terras 
bleef eveneens tot de mogelijkheid behoren … 
 

 
Gezellig op het terras in De Zilverlinde. 
 
Intrede in de nieuwe Kersen- en 
Rozenlaan 
 

 
Verhuis naar de nieuwe afdeling. 

Binnen het tijdsbestek van één jaar kon in De 
Zilverlinde een gedeelte van de oudbouw 
worden afgebroken en een gedeeltelijke 
nieuwbouw worden gerealiseerd. Zodoende 
konden in augustus dan ook 30 bewoners 
verhuizen naar de nieuwe Kersen- en 
Rozenlaan, wat op passende wijze werd 
gevierd met een hapje en een drankje. 
 

 
Tevreden bewoners én medewerkers n.a.v. de 
verhuis. 
 
Dagverzorging in opstart 
 
In het vrijgekomen gedeelte van de oudbouw 
werd in samenwerking met Familiehulp de 
opstart van een centrum voor dagverzorging 
voorbereid. Het ligt in de bedoeling om 
hiermee in de loop van 2021 effectief te 
kunnen starten. Dit project heeft ingevolge 
corona wel wat vertraging opgelopen. 
 

 
Opstart van dagverzorging in De Zilverlinde 
in samenwerking met Familiehulp. 
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Klassiek kamerconcert 
 
Vrijdag 21 augustus kwam An Lootens langs 
om de bewoners te verwennen met een 
klassiek kamerconcert. Enkele bewoners 
moesten een traantje wegpinken. 
 

 
Klassiek kamerconcert in De Zilverlinde. 
 
Oliebollen bakken 
 
Verwennerij staat vanzelfsprekend vast op de 
activiteitenagenda. Zo werden onder meer 
oliebollen gebakken. 
 

 
Oliebollen in De Zilverlinde. 
 
 

Een moeilijk najaar 
 
Tot medio oktober bleef De Zilverlinde 
volledig coronavrij. Alsdan werden, zoals 
overal ten lande, meerdere medewerkers en 
bewoners positief getest. Het outbreakplan 
kon snel en efficiënt worden opgestart en de 
medewerkers, bijgestaan door tal van 
vrijwilligers, stelden alles in het werk om de 
best mogelijke zorgen te blijven garanderen. 
 

 
Covid-team in De Zilverlinde. 
 
Op vrijdag 30 oktober hielden de kleuters en 
leerlingen van de nabijgelegen basisschool een 
“fluo/halloween-run” rond de gebouwen van 
het woonzorgcentrum. Super bedankt om in 
deze bange dagen hiermee een glimlach te 
toveren op het gezicht van de bewoners ! 
 

 
“Fluo/halloween-run” van de Vrije 
Basisschool Scheldewindeke rond de 
gebouwen van De Zilverlinde. 
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Sint Jozef 
Bruulstraat 17 
9450 Haaltert 
Tel: 053/83.46.30 
Email: info.sj@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 2.196.852.238 
Erkenningsnummers: 
PE1346–VZB253–KPE1346–PE1727–
PE2777 
HCO-nummer: 3691 
Diensten/Aanbod: 
Woonzorgcentrum 
Centrum voor kortverblijf 
Centrum voor dagverzorging 
Assistentiewoningen 

 
 
Contactpersonen 
Christophe Temmerman 
Directeur 
christophet@groepsf.be 
Dr. Hedwig Van der Stockt 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
Klaartje Van Cauwenberge 
Kwaliteitscoördinator 
Personeelsaangelegenheden 
Informatieveiligheid en DPO 
klaartjev@groepsf.be 
Mark Beelaert 
Hoofdverpleegkundige 
markb@groepsf.be 
Corina Veirman 
Hoofdverpleegkundige 
corinav@groepsf.be 
Cathy Carkers 
Adjunct-Hoofdverpleegkundige 
cathyc@groepsf.be 
Johannes Cantaert 
Adjunct-Hoofdverpleegkundige 
johannesc@groepsf.be 
Darien Al-Karzoun 
Coördinator Dagverzorgingscentrum 
dariena@groepsf.be 

Els Verstraeten 
Verantwoordelijke Animatie & Reactivatie 
elsv@groepsf.be 
Griet Gijsels 
Sociale Dienst en Woonassistent 
Intern vertrouwenspersoon 
grietg@groepsf.be 
Annemie Van Wymeersch 
Psycholoog 
annemiev@groepsf.be 
Ingrid Prieus 
Boekhouding & Administratie 
ingridp@groepsf.be 
Jolien Volckaert 
Preventieadviseur 
jolienv@groepsf.be 
Tinneke Merckaert 
Verantwoordelijke Keuken 
keuken.sj@groepsf.be 

 
Retrobrievenbus 
 

 
Brievenbus voor elke bewoner van Sint Jozef. 
 
Een heel eenvoudig ideetje kan soms op heel 
wat bijval rekenen. Naar aanleiding van wat 
verf- en opfrissingswerken in Sint Jozef 
Haaltert hebben alle bewoners van het WZC 
aan de deur van hun kamer een eigen 
brievenbus gekregen. Op die manier kan de 
bewonerspost makkelijker worden uitgedeeld. 
Bewoners en families reageerden alvast 
enthousiast … 
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Opfrissingswerken met passende foto’s. 
 
Bijstand vanuit UZ Gent 
 
In volle coronacrisis, kwam er vanuit het UZ 
Gent concrete hulp onder de vorm van 
verpleegkundige ondersteuning. Dat was eens 
wat anders dan vanop de zijlijn staan te kijken 
en ons (via instructiefilmpjes of een zoveelste 
skypesessie) te komen zeggen hoe we het 
moesten aanpakken. Nogmaals hartelijk dank 
hiervoor aan UZ Gent, we zullen dit niet gauw 
vergeten !! 
 

 
Covid-team in Sint Jozef. 
 
Duofietsen 
 
Het duofietsen, een sinds lang ingeburgerde 
praktijk in zowel Haaltert als Oosterzele, kent 
nog altijd veel succes. Ook in coronatijden 
werd heel wat van de duofiets gebruik 

gemaakt. Naast de duofiets, kan in Haaltert 
ook gebruik worden gemaakt van een 
rolstoelfiets, die in 2020 door de 
seniorenadviesraad van de gemeente is ter 
beschikking gesteld. 
 

 
Duofietsen in Sint Jozef. 
 
Dagverzorging “Ten Briel” 
 

 
Knutselactiviteit in het centrum voor 
dagverzorging. 
 
In het diepst van de corona-crisis moest het 
centrum voor dagverzorging, net als alle 
andere centra in Vlaanderen, worden gesloten. 
Gelukkig kon op 25 mei al worden 
heropgestart, en dit tot grote voldoening en 
tevredenheid van zowel medewerkers als 
cliënten.  Tijdens de sluiting bleven alle 
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medewerkers van het centrum voor 
dagverzorging aan het werk: zij werden 
ingeschakeld in het WZC en het kortverblijf. 
 
Afhaal spaghetti 
 
WZC Sint Jozef staat al sinds jaar en dag 
gekend omwille van zijn heus spaghettifestijn, 
dat elk najaar plaatsvindt. In 2020 maakte 
corona het niet mogelijk om een klassiek 
spaghettifestijn te organiseren. Vandaar werd 
geopteerd voor een “coronaproof” alternatief, 
onder de vorm van “afhaal spaghetti” op 25 
september. De verkoop was een succes en de 
initiatiefnemers werden nadien getrakteerd op 
een lekkere appel-crumble met ijs. 
 

 
Ergo- en animatieteam van Sint Jozef. 
 
Assistentiewoningen “De Pastorale” 
 

 
Assistentiewoningen “De Pastorale”. 
 
Doordat al onze assistentiewoningen 
onmiddellijk verbonden zijn aan één van onze 
woonzorgcentra, kan een optimale zorg- en 
dienstverlening worden gegarandeerd. De 
toepasselijke dagprijzen zijn zeer 
democratisch. In Brakel (“Alverna”/Sint 
Franciscustehuis) en Oosterzele (“Residentie 

Zilverblad”/OLV Ter Veldbloemen) zijn de 
groene en idyllische omgeving een bijkomende 
troef. In Haaltert (“De Pastorale”/Sint Jozef) 
is de onmiddellijke nabijheid van de 
dorpskern én de markt een bijkomende troef. 
 
Kinesitherapie 
 
Naast verpleegkundigen, zorgkundigen, 
ergotherapeuten, animatoren, … beschikken 
de woonzorgcentra ook over een uitgebreide 
equipe kinesitherapeuten, die de bewoners 
professioneel opvolgen en begeleiden. En het 
staat buiten kijf dat de bewoners daar soms 
ontzettend veel deugd aan beleven. 
Onderstaande foto spreekt boekdelen. 
 

 
Enthousiaste bewoner in de kiné-ruimte van 
Sint Jozef. 
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Sint Anna 
Stationsstraat 165 
9450 Haaltert 
Tel: 053/83.67.77 
Email: info.sa@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 2.226.199.488 
Erkenningsnummers: PE120–VZB2233 
HCO-nummer: 3620 
Diensten/Aanbod: 
Woonzorgcentrum 

 
 
Contactpersonen 
Jan De Maeseneire 
Directeur 
jand@groepsf.be 
Dr. Geert Goossens 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
Wendy Van Zeebroeck 
Hoofdverpleegkundige 
wendyvz@groepsf.be 
Anne Van Driessche 
Hoofdverpleegkundige 
annev@groepsf.be 
Daphne De Strooper 
Hoofdverpleegkundige 
daphned@groepsf.be 
Dorien Van Impe 
Hoofdverpleegkundige 
dorienv@groepsf.be 
Jolien Volckaert 
Kwaliteitscoördinator / Sociale Dienst 
Preventieadviseur 
jolienv@groepsf.be 
Didier Mellaerts 
Intern vertrouwenspersoon 
didierm@gmail.com 
Brigitte Ledegen 
Boekhouding & Administratie 
brigittel@groepsf.be 
Lut Van Huylenbroeck 
Personeelsaangelegenheden 
lutv@groepsf.be 

Marc Van Melckebeke 
Verantwoordelijke Keuken 
keuken.sa@groepsf.be 
Jelke Spranghers 
Diensthoofd Ergo en Animatie 
jelkes@groepsf.be 

 
Santé 
 
In het heetst van de coronacrisis kregen ook de 
bewoners en medewerkers van Sint Anna tal 
van steunbetuigingen en cadeaus. Naast de 
massa’s chocolade en snoepgoed, ontvingen 
alle medewerkers een fles wijn van een 
plaatselijke wijnhandel. 
 

 
Geen overhandiging van mondmaskertjes of 
chocolade op deze foto, wel van flessen wijn. 
 
Visjes voeren 
 
Zowel voor bewoners als voor medewerkers 
was het zwaar als alle dagelijkse 
beslommeringen in het teken van covid-19 
kwamen te staan. Vandaar werd alles in het 
werk gesteld om aandacht te blijven hebben 
voor het gewone leven. Waar bezoek van 
familie wegviel, kwamen medewerkers sterker 
in beeld. Een zorgmoment werd een moment 
bij uitstek voor een betekenisvolle babbel, en 
een zonnige dag de uitnodiging voor een 

mailto:info.sa@groepsf.be
http://www.groepsf.be/
mailto:jand@groepsf.be
mailto:wendyvz@groepsf.be
mailto:annev@groepsf.be
mailto:daphned@groepsf.be
mailto:dorienv@groepsf.be
mailto:jolienv@groepsf.be
mailto:didierm@gmail.com
mailto:brigittel@groepsf.be
mailto:lutv@groepsf.be
mailto:keuken.sa@groepsf.be
mailto:jelkes@groepsf.be
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aperitiefje op het terras of een wandelingetje 
in de tuin (de visjes voeren). 
 

 
Visjes voeren met directeur Jan. 
 
Bezoek aan het balkon 
 

 
Balkonscène in coronatijden. 
 
Oh lieve ster daarboven 
Laat mij in haar geloven 
Ik volg mijn hart, mijn hart zegt ja 
Het kon zo een scène zijn uit Romeo & Julia, 
maar het is niet meer dan één van de zovele 
kiekjes die in coronatijden genomen zijn, en 
dit tijdens de periode dat nog geen enkel 
bezoek was toegestaan. 
 

Mariamaand 
 
Mei is Mariamaand en alsdan staat normaliter 
een bedevaart geprogrammeerd naar 
Oostakker. Corona liet geen bedevaart toe, 
maar er kon een volwaardig alternatief 
doorgaan in de tuin van het woonzorgcentrum. 
 

 
Mei viering in de tuin van Sint Anna. 
 
Aan alle vrouwen die ik heb gekend 
 

 

 
Paul Anderson, vroeger en nu. 
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Naast de Mariaviering, vonden ook meer 
ludieke activiteiten plaats in de tuin van Sint 
Anna. Zo was er onder meer het optreden van 
Paul Anderson, gekend van de meezinger “aan 
alle vrouwen die ik heb gekend”.. 
 
Multiculturele werking 
 
Uit vroegere onderzoeken van Liantis (dit is de 
externe dienst voor preventie en bescherming 
op het werk waarmee we samenwerken), is al 
gebleken dat Groep Sint Franciscus wat betreft 
organisatiecultuur sterk scoort op het vlak van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
op de werkvloer, plaats voor oudere 
werknemers en plaats voor werknemers van 
andere culturen. Wat dit laatste betreft, heeft 
WZC Sint Anna tijdens de zomermaanden 
kunnen beroep doen op de extra hulp van 
Susmi Thomas en Assiya Perunilathil Joy, 
afkomstig uit Indië. Zij volgen de opleiding van 
gegradueerde verpleegkundige in het Sint 
Augustinus Instituut in Aalst en zijn onder 
meer voor hun stage ingeschakeld in Sint 
Anna. 
 

 
Susmi Thomas (rechts) en Assiya Perunilathil 
Joy (links) aan het werk in Sint Anna. 
 
Verhuis in oktober 
 
In de week van 5 oktober kon de tweede fase 
van het verbouwingsproject succesvol worden 
afgerond. Alle bewoners die nog verbleven in 
het oudste gedeelte van het woonzorgcentrum 
konden alsdan hun intrek nemen in de 
nieuwbouw. 
 
De nieuwbouw in Sint Anna telt 3 afdelingen, 
elk bestaande uit 15 éénpersoonskamers en 2 
studio’s: 

- De studio’s kunnen zowel bewoond worden 
door één persoon als door een echtpaar. 
Deze studio’s hebben een oppervlakte van 
30 m² en zijn uitgerust met een kitchenette 
en een ruime sanitaire cel met douche. 

- De éénpersoonskamers hebben een 
oppervlakte van 24 m² en beschikken over 
een sanitaire cel met douche. 

- Alle studio’s en kamers zijn voorzien van 
nieuw meubilair en hebben een grote 
ingebouwde kast. 

 
Bij het ontwerp is uitgebreid aandacht besteed 
aan maximaal uitzicht voor de bewoners, 
waarbij de grote ramen (tot op vloerniveau) 
voor veel lichtinval zorgen. 
 
Alle afdelingen hebben een leefruimte en 
beschikken over verschillende zithoekjes, die 
een familiale sfeer uitstralen. 
 
Het gelijkvloers is voorbehouden voor 
personen met dementie. Daarbij is de optie 
genomen om een afgesloten binnentuin te 
creëren zodat bewoners op eigen initiatief 
kunnen genieten van de buitenlucht. Dergelijk 
concept van (binnen)tuin bestaat reeds in de 
woonzorgcentra in Brakel en Oosterzele. 
 

 
Ook in Sint Anna wordt gedanst ! 
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VZW Groep Sint Franciscus 
Sint Martensstraat 3, 9660 Brakel 
055/43.21.11 
www.groepsf.be 
Ondernemingsnummer 
412.763.704 

Groep Sint Franciscus (voluit Groep van 
Ouderenvoorzieningen Sint Franciscus) is actief in de regio 
Zuid Oost-Vlaanderen. 
De Groep exploiteert volgende voorzieningen: 

Sint Franciscustehuis 
Sint Martensstraat 3, 9660 Brakel 
055/43.21.11 
info.sft@groepsf.be 

Woonzorgcentrum met 168 woongelegenheden 
Centrum voor kortverblijf met 5 woongelegenheden 
Assistentiewoningen “Alverna” met 31 flats 
Medisch Centrum i.s.m. AZ Glorieux Ronse 
 

OLV Ter Veldbloemen 
Groot Bewijk 13, 9860 Oosterzele 
09/362.71.52 
info.olv@groepsf.be 

Woonzorgcentrum met 62 woongelegenheden 
Assistentiewoningen “Residentie Zilverblad” (Groot Bewijk 
19 t/m 29) met 42 flats 

De Zilverlinde 
Dreef 2, 9860 Oosterzele 
09/363.83.93 
info.zl@groepsf.be 

Woonzorgcentrum met 60 woongelegenheden 
Centrum voor dagverzorging in oprichting i.s.m. 
Familiehulp 

Sint Jozef 
Bruulstraat 17, 9450 Haaltert 
053/83.46.30 
info.sj@groepsf.be 
 

Woonzorgcentrum met 64 woongelegenheden 
Centrum voor kortverblijf met 10 woongelegenheden 
Centrum voor dagverzorging “Ten Briel” met 16 
verblijfsgelegenheden 
Assistentiewoningen “De Pastorale” met 30 flats 
 

Sint Anna 
Stationsstraat 165, 9450 Haaltert 
053/83.67.77 
info.sa@groepsf.be 

Woonzorgcentrum met 99 woongelegenheden 
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