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Intussen zijn we al aan de achtste editie toe 
van het werkingsverslag van VZW Groep Sint 
Franciscus. Sinds 2014 maken we er een 
gewoonte van om jaarlijks in de maand 
december (dus op tijd) een verslag voor te 
leggen over de werking en de activiteiten van 
het (bijna) voorbije jaar binnen onze VZW. 
Vermits we een sociale en maatschappelijke 
opdracht te vervullen hebben, die bovendien 
nog steeds voor een groot deel (direct of 
indirect) van overheidswege gesubsidieerd 
wordt, beschouwen we het als een aangename 
plicht om alle geïnteresseerden in volle 
transparantie te informeren over het reilen en 
zeilen binnen onze organisatie. 
 
We starten dit jaaroverzicht met een aantal 
algemene aangelegenheden, waarbij 
achtereenvolgens volgende topics aan bod 
komen: diensten en aanbod, medewerkers, 
vrijwilligers, medisch beleid, missie-visie-
kernwaarden, goed bestuur, organogram van 
de VZW, bestuursorganen, overkoepelende 
staf en diensten, sociale overlegorganen, 
klachtenbeleid, oproep tot oprichting van een 
ouderenrechtencommissariaat, intern 
georganiseerde bevragingen en enquêtes, 
samenwerkingsverbanden en tot slot 
financiële weerbaarheid en transparantie. 
 
Na de algemene aangelegenheden, zoemen we 
meer in het bijzonder in op onze vijf 
vestigingen, met een capita selecta van 
gebeurtenissen en activiteiten die er het 
afgelopen jaar plaatsvonden. 
 

 
 
 

Het afgelopen jaar hebben we (opnieuw) 
moeten vaststellen dat de “vermarkting” van 
de (ouderen)zorg verder uitdeint en dat de 
nonprofit steeds meer wordt platgewalst en 
uitgehold. Hoe dit ook moge verder evolueren, 
wij zullen in elk geval trachten trouw te blijven 
aan onze maatschappelijke opdracht en de 
waarden van onze stichtende congregatie(s): 
mensgerichtheid, eenvoud en integriteit. 
 
Wij wensen u veel leesgenot toe en willen in 
het bijzonder al onze medewerkers en 
vrijwilligers danken voor al hun inzet, 
expertise en enthousiasme in het afgelopen 
jaar. Evenveel dank gaat uit naar alle bewoners 
en families voor hun steun en vertrouwen in 
onze organisatie. 
 
Namens Raad van Bestuur en Directie, 
 
Wim Vercruyssen, Gedelegeerd Bestuurder. 
Tarsi Windey, Voorzitter. 
 
 

 
Genieten van de zon, niet op Waregem 
Koerse, maar in Sint Jozef Haaltert.
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Diensten en aanbod 
 
De initiatieven van VZW Groep Sint 
Franciscus zijn verspreid over 5 vestigingen 
met volgend aanbod en opnamecapaciteit: 
 
Sint Franciscustehuis Brakel 
Woonzorgcentrum/WZC 168 
Centrum voor kortverblijf/CVK 5 
Assistentiewoningen 31 
Totaal 204 
Medisch Centrum i.s.m. AZ Glorieux  
OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 
Woonzorgcentrum/WZC 62 
Assistentiewoningen 42 
Totaal 104 
Zorgvernieuwingsproject Zp3  
Natuureducatiecentrum i.s.m. gemeente  
De Zilverlinde Oosterzele 
Woonzorgcentrum/WZC 60 
Dagopvang i.s.m. Familiehulp 10 
Totaal 70 
Sint Jozef Haaltert 
Woonzorgcentrum/WZC 64 
Centrum voor kortverblijf/CVK 10 
Assistentiewoningen 30 
Centrum voor dagverzorging 12 
Totaal 116 
Zorgvernieuwingsproject Zp3  
Sint Anna Haaltert 
Woonzorgcentrum/WZC 99 
Mantelzorgwoongelegenheden 6 
Totaal 105 
Zorgvernieuwingsproject Zp3  
Globaal voor de VZW 
Woonzorgcentrum/WZC 453 
Centrum voor kortverblijf 15 
Assistentiewoningen 103 
Dagverzorging en dagopvang 22 
Mantelzorgwoongelegenheden 6 
Totaal 599 

 
Van 2012 tot 2021 steeg de totale 
opnamecapaciteit binnen de VZW van 414 
naar 599 erkende entiteiten. Nieuw opgestart 
in 2021 zijn: 
 
- het centrum voor dagopvang in De 

Zilverlinde. Dit initiatief is toevertrouwd 
aan Familiehulp, waarbij maximum 10 
cliënten in dagopvang kunnen verblijven. 

- de opvang voor mantelzorgers in Sint Anna 
Haaltert. Meer in het bijzonder staan 6 
woongelegenheden ter beschikking voor 

het verblijf van zelfredzame personen, die 
samen met hun hulpbehoevende partner in 
Sint Anna kunnen verblijven. 

 
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: 
 
- 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 tot 607 in 2022. 
 
Evolutie totale opnamecapaciteit 

 
 
Op het vlak van aanbod en diensten profileert 
VZW Groep Sint Franciscus zich de laatste 
jaren niet enkel binnen de klassieke 
residentiële ouderenzorg, maar tevens in 
belendende aangelegenheden, zelfs buiten de 
zorg. Hiervoor wordt in hoofdzaak 
samengewerkt met externe partners. Op die 
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manier trachten we een meerwaarde te 
creëren voor onze bewoners en de lokale 
gemeenschap, en interactie te bewerkstelligen 
tussen onze huizen en de omgeving, alsook 
tussen diverse generaties. We zijn ervan 
overtuigd dat we op deze manier onze 
maatschappelijke opdracht efficiënter kunnen 
verwezenlijken, en het sociaal welzijn van 
ouderen en de omgeving verder kunnen 
optimaliseren. 
 
Het aanbod buiten de klassieke residentiële 
ouderenzorg, waarvoor met externe partners 
wordt samengewerkt, behelst anno 2021 een 
viertal domeinen. 
 
Zo is in het Sint Franciscustehuis Brakel al 
sinds 2009 een medisch centrum 
ondergebracht. Het MCO (Medisch Centrum 
Opbrakel) 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, het 
centrum voor kortverblijf 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 De Zilverlinde Oosterzele is eind 2021 een 
centrum voor dagopvang opgestart. Er kunnen 
maximum 10 cliënten in dagopvang 
verblijven. De uitbating hiervan is in handen 
van Familiehulp. Daarnaast is in Sint Jozef 
Haaltert ook een centrum voor dagverzorging 
actief, dat volledig in eigen beheer wordt 
uitgebaat en zich meer toespitst op 
zorgbehoevende cliënten. 

 
Daarnaast wordt al ruim 10 jaar geparticipeerd 
in het zorgvernieuwingsproject Zp3 ‘Xtra Zorg 
& Langer Thuis’. Elke +60 jarige voor wie thuis 
wonen en leven niet meer van een leien dakje 
loopt, kan beroep doen op dit project. Hierbij 
werken woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en 
ziekenfondsen uit de buurt nauw samen met 
als doel de cliënt zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen. Het project loopt in de gemeenten 
Oudenaarde, Zwalm, Wortegem-Petegem, 
Kluisbergen, Melle, Oosterzele en Haaltert. 
Vanuit VZW Groep Sint Franciscus is er een 
actieve betrokkenheid via OLV Ter 
Veldbloemen, Sint Jozef en Sint Anna. Voor 
verdere info, zie www.extrazorg.be Het alhier 
gehanteerd concept sluit ook nauw aan bij de 
“zorgzame buurten” die volop gepromoot 
worden vanuit de Vlaamse overheid. 
 

 
 
De realisatie van de belevingstuin “Vuenteca” 
met medewerking van het Agentschap Natuur 
& Bos en de opstart van een 
natuureducatiecentrum (bijenhal) op de 
campus Groot Bewijk (OLV Ter Veldbloemen) 
in samenwerking met de gemeente Oosterzele, 
is eveneens een mooie illustratie van ons 
verruimd aanbod. 
 

 
 

 

http://www.extrazorg.be/
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Plechtige opening op 12 september van het 
natuureducatiecentrum en de bijenhal op de 
site van OLV Ter Veldbloemen Oosterzele. 
 
Medewerkers 
 
Om onze dagelijkse werking te kunnen 
garanderen beschikken wij over volgend 
personeelsbestand (toestand 30/06/2021): 
 
Medewerkers Koppen VTE 
Sint Franciscustehuis 181 136,39 
OLV Ter Veldbloemen 53 42,33 
De Zilverlinde 72 52,31 
Sint Jozef 100 68,95 
Sint Anna 107 70,69 
Totaal VZW 512 370,67 

 
In 2014 stelde de VZW 348,87 VTE te werk, 
medio 2021 was dit 370,67 VTE.  
 
Evolutie aantal VTE 

 
 
Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers Koppen Uren/jaar 
Sint Franciscustehuis 62 2652 
OLV Ter Veldbloemen 11 2240 
De Zilverlinde 30 778 
Sint Jozef 12 940 
Sint Anna 15 245 
Totaal VZW 130 6855 

 
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. Ingevolge de 
coronacrisis is het reguliere vrijwilligerswerk 
in 2020 als een pudding in elkaar gezakt. Het 
aantal uren vrijwilligerswerk op jaarbasis 
daalde van 18476 (2019) naar 6855 (2020). 
Het aantal vrijwilligers bleef wel ongeveer op 
hetzelfde pijl (ca. 130). Als corona het toelaat, 
zullen we vanzelfsprekend alles in het werk 
stellen om de vrijwilligerswerking opnieuw op 
het peil van 2019 te brengen en verder uit te 
bouwen. 
 
Evolutie aantal uren vrijwilligerswerk per 
jaar 

 
 
Medisch beleid 
 
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 

 
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. Sinds 2020 spelen de CRA’s 
tevens een cruciale rol in de strijd tegen 
corona. 
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De CRA’s van Groep Sint Franciscus, met 
v.l.n.r. Dr. M.A. De Groote, Dr. H. Van Der 
Stockt, Dr. K. Bossant, Dr. Ph. Jourquin en 
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. 
 
Huisartsen Aantal 
Sint Franciscustehuis 32 
OLV Ter Veldbloemen 26 
De Zilverlinde 19 
Sint Jozef 27 
Sint Anna 26 
TOTAAL VZW 130 

 
Missie, visie en kernwaarden 
 
MISSIE 
 
Groep SF geeft aan de oudere de unieke kans om 
samen met een deskundig team een zorgtocht uit te 
stippelen. 
De kernwaarden Mensgericht, Eenvoud en Integriteit 
zijn ons kompas om deze tocht onder regie van de 
oudere te ondernemen. 
De kwaliteit van deze tocht is het resultaat van een 
gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. 
Samen onderweg... 
 
VISIE 
 
Als Groep SF willen wij garant staan voor integrale zorg 
en een optimale begeleiding van personen met een 
zorg- en ondersteuningsnood. 
 

 

 
We zoeken samen naar een passend 
ZORGANTWOORD door een ZORGRELATIE op te 
bouwen: 
 
De vertrouwensrelatie met de bewoner is de hefboom 
tot het vinden van een passend antwoord op zijn 
zorgnood. Zorg is pas optimaal als wij de bewoner het 
gevoel geven dat hij wordt gezien. Dit betekent dat 
zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek en 
afgestemd is op de persoonlijke levensgeschiedenis, 
gewoontes, wensen en behoeften. 
 
We zoeken samen naar een passend 
ZORGANTWOORD door GOEDE ZORG te geven: 
 
We tonen AANDACHT voor zorgvragen. We voelen ons 
VERANTWOORDELIJK voor het zoeken naar een gepast 
antwoord op een zorgvraag. 
 
Wij streven naar persoonsgerichte zorg die: 
o vertrekt vanuit de vraag van de bewoner en ons 

waardenkader met optimaal respect voor de 
privacy, waardigheid, autonomie en 
zelfontplooiing; 

o gericht is op het optimaliseren van de 
levenskwaliteit; 

o tot stand komt in een goed samenspel tussen de 
bewoner en zorgverlener; 

o continu is;  
o efficiënt, effectief en innovatief is; 
o wordt verleend door deskundige multidisciplinaire 

teams die worden begeleid en gemotiveerd via 
permanente reflectie, vorming en coaching. 

 
Wij zoeken samen naar een PASSENDE 
ONDERSTEUNING door het accent te leggen op 
WONEN EN LEVEN: 
 
Wij geloven dat de kwalitatieve dienstverlening 
gebeurt vanuit respect voor de menselijke waardigheid 
en privacy. Onze dienstverlening is gericht op het 
behoud van en de eerbied voor de grootst mogelijke 
zelfontplooiing, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 
 
We bieden de mogelijkheid tot sociale contacten aan, 
ingebed in een omgeving die reactiverend, 
therapeutisch of relaxerend kan zijn met een ruim en 
gevarieerd aanbod aan zinvolle dagbesteding. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de bewoner kan zijn wie 
hij is en zich thuis voelt. Wij willen aansluiten bij zijn 
belevingswereld, wensen en behoeften. Wij nodigen 
de familie, mantelzorgers, kennissen en buurtgenoten 
uit om actief betrokken te zijn en te blijven bij het 
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dagelijks leven om de band met de maatschappij te 
behouden of te verstevigen. 
 
We bewerkstelligen ook samenwerkingsverbanden 
met het verenigingsleven van onze gemeente, met 
ziekenhuizen, met scholen, andere 
welzijnsvoorzieningen en socio-culturele organisaties. 
 
Wij besteden veel aandacht aan het creëren van een 
veilige en aangepaste woon- en leefomgeving voor de 
zorgafhankelijke ouderen en ouderen met dementie.  
 
Wij zijn er tevens van overtuigd dat iedere bewoner 
recht heeft op palliatieve zorg en een menswaardig 
levenseinde. Hierbij willen wij ook verwijzen naar onze 
intentieverklaring palliatieve zorg. 
 
Wij willen gedreven en talentvolle medewerkers 
aantrekken, ontwikkelen en behouden opdat zij voor 
de bewoners en hun familie de meest kwalitatieve 
hulp- en dienstverlening op maat kunnen realiseren 
vanuit een professionele inzet met een hart. 
 
KERNWAARDEN 
 
Om de missie en visie in praktijk te kunnen brengen 
hebben wij drie kernwaarden. Deze KERNWAARDEN 
indachtig, kunnen we optimaal belevingsgericht 
werken. 
 

Mensgerichtheid: We stemmen ons af op de 

behoeften, gevoelens en wensen van anderen 
(bewoners, familie, bezoekers), ook wanneer die niet 
rechtstreeks geuit worden. 
 

Eenvoud: In alle eenvoud en bescheidenheid geven we 

het beste van onszelf om zo elke bewoner/cliënt 
tevreden te stellen. 
 

Integriteit: In alle omstandigheden handelen we in lijn 

met sociale en ethische normen en waarden (en dit 
naar het voorbeeld van onze stichtende congregatie). 
We zijn hierop aanspreekbaar en spreken ook anderen 
hierop aan. 

 
Code Goed Bestuur 
 
Aansluitend op onze missie, visie en 
kernwaarden, beschikken wij ook over een 
Code Goed Bestuur, die reeds in december 
2016 door de Algemene Vergadering en de 
Raad van Bestuur werd goedgekeurd. Onze 
Code Goed Bestuur gaat uit van volgende 
krachtlijnen: 
 

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 
 
Hierbij vindt u het organogram, dat overkoepelend is uitgewerkt op VZW-niveau. Daarnaast is ook telkenmale een organogram per instelling 
uitgewerkt, dat verder aan bod komt bij de gegevens per instelling. 
 
 

 
 
 
 

A
lg

e
m

e
n

e
 V

e
rg

ad
e

ri
n

g

Raad van Bestuur Gedelegeerd Bestuurder

Ondernemingsraad

Directiecomité

Directeur SFT Brakel

Directeur OLV-ZL Oosterzele

Directeur SJ Haaltert

Directeur SA Haaltert

Overkoepelende staf en diensten

Boekhouding 
HRM 
Preventie 
Psychosociaal welzijn 
Kwaliteit 
Vorming 
Informatieveiligheid 
Informatica 
Aankoop 
Communicatie 



Werkingsverslag 2021 VZW Groep Sint Franciscus   10 

Bestuursorganen 
 
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 in beginsel tweemaal per jaar (juni 
en december). 
 
Op 22 juni gaf de Algemene Vergadering zijn 
goedkeuring aan de nieuwe statuten van de 
VZW. De statuten werden o.a. aangepast in 
functie van het nieuwe wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, alsook met 
het oog op een volledige implementatie van de 
basisbeginselen inzake goed bestuur. Daarbij 
wordt er voor wat betreft VZW Groep Sint 
Franciscus voortaan van uitgegaan dat het 
aantal leden van de Algemene Vergadering het 
dubbele moet zijn van het aantal leden van de 
Raad van Bestuur. Pas op die manier kan de 
Algemene Vergadering zijn rol als 
toezichthouder adequaat vervullen. In veel 
VZW’s zijn Raad van Bestuur en Algemene 
Vergadering (quasi) gelijk samengesteld, 
waardoor de rol van de Algemene Vergadering 
als toezichthouder in het gedrang kan komen. 
 
Als gevolg hiervan werden zes nieuwe leden 
opgenomen in de Algemene Vergadering: E.Z. 
Rita Van Labeke, Ann Taelemans, Johan 
Vanden Herrewegen, Geert Hermans, Jean 
Marie Van Cauwenberge en Frank Verbeke. 
 
In totaal maken nu 20 personen deel uit van 
de Algemene Vergadering: 
 
1. E.Z. Nicole Baeyens 
2. Noël Cierkens 
3. Dr. Hilde De Nutte 
4. Geert Hermans 
5. Marc Lataire 
6. Frank Meersschaut 
7. E.Z. Louise Schepens 
8. E.Z. Marie Céline Seghers 
9. Dr. Patricia Souffriau 
10. Sara Steyaert 
11. Ann Taelemans 
12. Jean Marie Van Cauwenberge 
13. E.Z. Rita Van Labeke 
14. Johan Vanden Herrewegen 
15. E.Z. Linda Vandenbergh 
16. Frank Verbeke 

17. Wim Vercruyssen 
18. E.Z. Elza Verloo 
19. Tarsi Windey 
20. 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). De Raad van 
Bestuur is als volgt samengesteld: 
 
1. E.Z. Nicole Baeyens 
2. Noël Cierkens 
3. Dr. Hilde De Nutte 
4. Marc Lataire 
5. Frank Meersschaut 
6. E.Z. Louise Schepens 
7. Dr. Patricia Souffriau 
8. E.Z. Linda Vandenbergh 
9. Wim Vercruyssen 
10. 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 
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De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
gedelegeerd bestuurder vormen samen het 
Bureau van de VZW. 
 
Auditcomité 
 
Aansluitend bij de Code Goed Bestuur van de 
VZW, is in 2021 tevens overgegaan tot 
oprichting van een Auditcomité, dat, naast het 
Bureau, als adviesorgaan fungeert van de Raad 
van Bestuur en de Algemene Vergadering. De 
globale opdracht van het Auditcomité bestaat 
erin de Raad van Bestuur en de Algemene 
Vergadering te ondersteunen op het vlak van 
toezicht en controle in de ruimste betekenis 
van het woord. De opdrachten van het 
Auditcomité zijn ruimer dan louter financieel. 
Ook andere processen, zoals administratie, 
zorg, techniek, keuken, onderhoud, etc. …, 
kunnen het voorwerp uitmaken van nader 
onderzoek via het Auditcomité. Momenteel 
maken volgende personen deel uit van het 
Auditcomité: 
 
1. Sara Steyaert 
2. Marc Lataire 
3. Wim Vercruyssen 
4. Christophe Temmerman 
5. Karien Decordier 
 
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.  
 
Op 1 augustus ging Christian Geenens, 
directeur van De Zilverlinde, met pensioen. 
Christian was een generatiegenoot van Jean 
Marie Van Cauwenberge en Leen Van Der 
Linden, die al in 2020 hun pensioen aanvatten 
en volgde een gelijkaardig carrière-traject: hij 
startte in 1980 als verpleegkundige in de 
toenmalige Sint Franciscuskliniek van 
Opbrakel, groeide er al snel door tot 
hoofdverpleegkundige, en werd bij de sluiting 
van de kliniek in 1987 rusthuisdirecteur. 
 

 
Christian Geenens, 41 jaar in dienst van de 
Groep, was directeur van De Zilverlinde van 
1988 tot juli 2021 en kan nu genieten van een 
welverdiend pensioen. 
 
Actueel is het Directiecomité samengesteld als 
volgt: 
 
1. Jan De Maeseneire, Directeur Sint Anna 
2. Helga De Pelsmaeker, Directeur Sint 

Franciscustehuis 
3. Christophe Temmerman, Directeur Sint 

Jozef 
4. Tine T’Kindt, Directeur OLV Ter 

Veldbloemen & De Zilverlinde 
5. Wim Vercruyssen, Gedelegeerd Bestuurder 

VZW 
 

 
Het huidig Directiecomité met v.l.n.r. 
Christophe Temmerman, Jan De Maeseneire, 
Tine T’Kindt, Wim Vercruyssen en Helga De 
Pelsmaeker. 
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Overkoepelende staf en diensten 
 
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 8 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 2021 
behelst de overkoepelende werking 
voornamelijk volgende domeinen: 
 
Boekhouding 
 
Sedert het werkingsjaar 2021 is de 
boekhouding volledig gecentraliseerd. De 
gehanteerde rapporteringstools laten wel 
perfect toe om de financiële situatie per 
instelling accuraat op te volgen. De coördinatie 
van het financieel en boekhoudkundig 
gebeuren berust bij Karien Decordier, die 
fungeert als verantwoordelijke boekhouding 
en administratie binnen de VZW. 
 
Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding en Administratie 
kariend@groepsf.be 
055/43.21.11 

 
De controle op de boekhouding en de 
jaarrekening geschiedt door Vandelanotte 
Bedrijfsrevisoren (www.vandelanotte.be). 
Betreffend kantoor is m.i.v. 2021 aangesteld 
als commissaris-revisor van de VZW. 
 
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. Op 
directieniveau wordt het HRM-beleid binnen 
de VZW mee aangestuurd door Tine T’Kindt, 
Directeur OLV Ter Veldbloemen & De 
Zilverlinde. 
 
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 

 
In 2021 had het HRM-team de handen vol met 
de implementatie van de nieuwe IFIC-
barema’s, die nu volledig van toepassing zijn 
geworden. Uiteindelijk hebben 94,14% van 
alle medewerkers binnen de Groep ingetekend 
op IFIC. 
 
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 volgt tal van 
aangelegenheden op, waaronder de 
arbeidsongevallen. Door sterk in te zetten op 
preventie kon het aantal arbeidsongevallen 
binnen de VZW (waaraan werkverlet 
gekoppeld is) de laatste jaren gereduceerd 
worden. 
 
 

mailto:kariend@groepsf.be
http://www.vandelanotte.be/
mailto:mariekee@groepsf.be
mailto:klaartjev@groepsf.be
mailto:lutv@groepsf.be
mailto:kurts@groepsf.be
mailto:brechte@groepsf.be
mailto:jolienv@groepsf.be
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Evolutie van het aantal arbeidsongevallen 
per jaar op VZW-niveau 

 
 
Psychosociaal welzijn 
 
Er wordt sterk geïnvesteerd in het 
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. Daarnaast staan 
binnen de VZW ook meerdere ‘interne 
vertrouwenspersonen’ ter beschikking, 
waarop de medewerkers kunnen beroep doen. 
 
Annemie Van Wymeersch 
annemiev@groepsf.be 
053/83.46.30 
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 Michaël 
Soetaert het overkoepelend kwaliteitsbeleid 
superviseert. Vanuit het Directiecomité wordt 
dit mee aangestuurd door Helga De 
Pelsmaeker, Directeur Sint Franciscustehuis. 
De kwaliteitscoördinatoren in de 
respectievelijke voorzieningen zijn: 
- Michael Soetaert voor het Sint 

Franciscustehuis; 
- Bérénice Prieels en Ann Calleyl voor OLV 

Ter Veldbloemen en De Zilverlinde; 

- Klaartje van Cauwenberge voor Sint Jozef; 
- Jolien Volckaert voor Sint Anna. 
 
Michaël Soetaert 
Kwaliteitscoördinator VZW 
michaels@groepsf.be 
055/43.21.11 

 
VZW Meredal in Erpe-Mere, met wie al 
ettelijke jaren een bevoorrecht partnership 
bestaat, is ook van nabij betrokken bij de 
kwaliteitswerkgroep. 
 
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. Zo vond op 1 juni 
een toolbox-sessie plaats in OLV Ter 
Veldbloemen Oosterzele, en op 12 oktober in 
Sint Anna Haaltert. 
 

 

 
Ontbijtsessie op 14 oktober in het Sint 
Franciscustehuis met alle leidinggevenden en 
stafmedewerkers van de Groep. 
 
Op 14 oktober hebben we ook nog eens de 
gelegenheid te baat genomen om 
overkoepelend samen te zitten met alle 
leidinggevenden en stafmedewerkers van de 
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Groep. Door de corona kon een dergelijke 
sessie in 2020 niet plaatsvinden. Het deed dan 
ook ontzettend deugd om nog eens de koppen 
bijeen te kunnen brengen. Het aangeboden 
ontbijt werd geapprecieerd, waarna onderling 
kon worden “bijgebeend” door zowel de 
actuele ontwikkelingen binnen de VZW, 
alsook de specifieke ontwikkelingen in de 
respectievelijke voorzieningen aan bod te laten 
komen. 
 
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 

 
Aankoop 
 
Sinds 2020 worden de aankopen centraal 
aangestuurd o.l.v. Christophe Temmerman. 
 
Christophe Temmerman 
Directeur Sint Jozef 
christophet@groepsf.be 
053/85.05.00 

 
Communicatiebeleid 
 
Het communicatiebeleid wordt eveneens op 
het niveau van de VZW uitgewerkt. 
Verwezenlijkingen binnen dit domein zijn 
onder meer: 
 

- de website www.groepsf.be 
- de Linkedin bedrijfspagina van de VZW 

(645 volgers) 
- de Facebookpagina waarover elke 

instelling beschikt (Sint Franciscustehuis 
707 volgers, OLV Ter Veldbloemen 617 
volgers, De Zilverlinde 226 volgers, Sint 
Jozef 964 volgers en Sint Anna 774 volgers) 

- het werkingsverslag, dat sinds 2014 
jaarlijks in december wordt gepubliceerd 

- de nieuwsbrief voor de medewerkers, 
welke driemaandelijks verschijnt 

- de huiskrantjes voor bewoners en families, 
die maandelijks worden verspreid en 
waarbij elke instelling over een eigen 
huiskrantje beschikt (‘De Bloesem’ in het 
Sint Franciscustehuis, ‘Het Veldbloempje’ 
in OLV Ter Veldbloemen, ‘Het 
Zilverkrantje’ in De Zilverlinde, ‘Het 
Brielkrantje’ in Sint Jozef en ‘Made-liefje’ 
in Sint Anna). 

 

 
De huiskrantjes van VZW Groep Sint 
Franciscus. 
 
Daarnaast bestaat voor kinderen, 
kleinkinderen etc. … nu ook de mogelijkheid 
om voor hun geliefd familielid een 
gepersonaliseerd krantje ‘Bij ons thuis’ aan te 
maken, waarin bv. familieherinneringen of 
vakantiefoto’s kunnen worden opgenomen. 
Dit kan via pc, laptop of smartphone. Surf 
hiervoor naar https://lettr.eu/ 
 

 
Een echte krant voor oma of opa in Groep Sint 
Franciscus. 

mailto:klaartjev@groepsf.be
mailto:ict@groepsf.be
mailto:christophet@groepsf.be
http://www.groepsf.be/
https://lettr.eu/
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Sociale overlegorganen 
 
Het sociaal overleg binnen VZW Groep Sint 
Franciscus is sterk uitgebouwd, met zowel een 
Ondernemingsraad, alsook 3 Comités  voor 
Preventie en Bescherming op het werk 
(CPBW). 
 
Ondernemingsraad 
 
Ingevolge de laatste sociale verkiezingen is de 
Ondernemingsraad samengesteld als volgt: 
 
Werkgeversafvaardiging 
Wim Vercruyssen, voorzitter 
Helga De Pelsmaeker, plv. voorzitter 
Tine T’Kindt 
Christophe Temmerman 
Jan De Maeseneire 
Werknemersafvaardiging effectief 
Michaël Soetaert, secretaris 
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 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 

Werknemersafvaardiging plaatsvervangers 
Katrien Tronquo 
Katty Van Den Driessche 
Delphine Vallez 
Isabelle Pevenage 

 
Afdeling Oosterzele 
OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde 
Werkgeversafvaardiging 
Tine T’Kindt, voorzitter 
Wim Vercruyssen, plv. voorzitter 
Bérénice Prieels 
Preventieadviseurs 
Kurt Schotte 
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 
Preventieadviseurs 
Kurt Schotte 
Jolien Volckaert 
m.m.v. Lut Van Huylenbroeck 
Werknemersafvaardiging effectief 
Gerbrandt Van Schandevijl 
Gilles Lapere 
Betty Houari 
Brigitte Ledegen 
Marc Van Melckebeke 
Jesse Provost 
Werknemersafvaardiging plaatsvervangers 
Lien Schollaert 
Micheline De Rop 
Patricia De Backer 

 
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 van de kamer, etc … Alle vigerende 
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prijzen zijn uiteraard goedgekeurd door het 
Agentschap Zorg & Gezondheid. In volgend 
overzicht staan alle dagprijzen opgesomd, die 
in 2021 van toepassing waren (in euro per 
persoon; voor de assistentiewoningen gelden 
de prijzen per flat): 
 
Sint Franciscustehuis Brakel 

Blok A éénpersoonskamer type 1 51,64 
Blok A éénpersoonskamer type 2 53,67 
Blok A tweepersoonskamer  46,58 
Blok B éénpersoonskamer type 1 50,47 
Blok B éénpersoonskamer type 2 51,64 
Blok B éénpersoonskamer type 3 52,65 
Blok B éénpersoonskamer type 4 54,68 
Blok B tweepersoonszorgflat 49,34 
Blok C éénpersoonskamer 58,78 
Kortverblijf éénpersoonskamer 61,34 
Assistentiewoning type 1 25,00 
Assistentiewoning type 2 27,00 
Assistentiewoning type 3 
(2 slaapkamers) 

37,00 

 
WZC OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 
Eénpersoonskamer type 1 58,94 
Eénpersoonskamer type 2 60,99 
Assistentiewoning type 1 30,00 
Assistentiewoning type 2 32,00 
Assistentiewoning type 3 
(2 slaapkamers) 

34,00 

Assistentiewoning type 4 
(penthouse 2 slaapkamers) 

40,00 

Assistentiewoning type 5 
(penthouse 2 slaapkamers) 

42,00 

 

WZC De Zilverlinde Oosterzele 

Kersenlaan/Rozenlaan 
éénpersoonskamer 

56,96 

Lavendelhof éénpersoonskamer 56,96 
 
WZC Sint Jozef Haaltert 

Eenpersoonskamer type 1 54,32 
Tweepersoonskamer 49,88 
Eenpersoonskamer type 2 59,59 
Kortverblijf éénpersoonskamer 63,94 
Centrum voor dagverzorging 25,16 
Assistentiewoning 29,15 

 

WZC Sint Anna Haaltert 

Eénpersoonskamer oudbouw 59,61 
Eénpersoonskamer nieuwbouw 59,59 
Eenpersoonsstudio nieuwbouw 64,84 
Tweepersoonskamer oudbouw 56,25 

Tweepersoonskamer nieuwbouw 56,24 
Mantelzorgwoongelegenheid 56,24 

 
Volgens de gegevens van het Agentschap Zorg 
& Gezondheid bedraagt de gewogen 
gemiddelde dagprijs in de Vlaamse 
woonzorgcentra 60,06 euro (toestand 1 mei 
2020). De binnen de VZW gehanteerde 
dagprijzen liggen onder dit gewogen 
gemiddelde. Ook de prijzen die worden 
toegepast voor de assistentiewoningen liggen 
lager dan het gangbare. Volgens een studie van 
OKRA bedraagt de gemiddelde dagprijs voor 
aan assistentiewoning in Vlaanderen 35 euro. 
Indien exceptioneel een hogere dagprijs wordt 
aangerekend, heeft dit veelal te maken met de 
bijkomende ruimte die wordt ter beschikking 
gesteld (type studio en/of bijkomende 
slaapkamers). 
 
De laagste en hoogste dagprijs in de WZC van 
Groep SF versus de gemiddelde dagprijs in 
Vlaanderen 
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De laagste en hoogste dagprijs in de 
assistentiewoningen van Groep SF versus de 
gemiddelde dagprijs in Vlaanderen 

 
 
Klachtenbeleid 
 
Aantal klachten, pluimen en suggesties in 
2020 

 
 
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. 
 

Het spreekt voor zich dat er tussen de 
instellingen onderling verschillen zijn. Dit 
heeft in de eerste plaats uiteraard te maken 
met de grootte van de instelling: méér 
bewoners en families geven potentieel kans op 
méér klachten. Daarnaast is de cultuur die in 
de instelling heerst eveneens een 
determinerende factor. Méér klachten 
betekent niet noodzakelijkerwijs dat de 
werking slechter is. Dit kan even goed wijzen 
op méér betrokkenheid van bewoners en 
families, waarbij er geen schroom bestaat om 
klachten of opmerkingen te formuleren, en op 
die manier verbetertrajecten op te starten. Dit 
moet uiteindelijk de doelstelling zijn van elk 
goed functionerend kwaliteitsbeleid.  
 

 
Bedankt voor uw klacht. 
 
M.b.t. 2020 kan meer in het bijzonder het 
volgende worden vastgesteld: 
 
- De klachten in het Sint Franciscustehuis, 

Sint Jozef en Sint Anna gaan in dalende lijn 
t.o.v. 2019. In OLV Ter Veldbloemen en De 
Zilverlinde is er een lichte stijging. Op 
VZW-niveau is er een aanzienlijke daling 
ten overstaan 2019.  

- Niet alle klachten zijn gegrond. Van de 22 
klachten die in 2020 geformuleerd zijn, 
blijken er 4 ongegrond. 

- Weinig klachten zijn zorg-gerelateerd. 
Veelal gaat het om gebreken op technisch, 
ondersteunend of facilitair niveau, zoals: 
maaltijden, falend personenalarm (externe 
firma), falende teledistributie (externe 
firma), bezoekregeling waar familie zich 
niet kan bij neerleggen, verloren 
voorwerpen, infrastructurele tekorten te 
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wijten aan de verbouwingen (externe 
aannemers), … 

- Het aantal suggesties gaat overal in licht 
dalende lijn t.o.v. 2019. 

- Er is een sterke stijging van het aantal 
pluimen, voornamelijk veroorzaakt door 
het Sint Franciscustehuis. 

 
Evolutie klachten, pluimen en suggesties op 
VZW-niveau 

 
 
De gegevens voor 2021 zijn nog niet 
opgenomen vermits het werkingsverslag reeds 
op het einde van het lopende werkjaar (in casu 
december 2021) is uitgegeven en gepubliceerd. 
 
Oproep tot oprichting van een 
ouderenrechtencommissariaat 
 
Om te vermijden dat bewoners en families in 
de kou komen te staan, beschikken wij intern 
over een sterk uitgebouwd kwaliteits- en 
klachtenbeleid (zie hierboven), en zijn er 
extern instanties zoals de Woonzorglijn, de 
Zorginspectie en het Agentschap Zorg & 
Gezondheid die ons reilen en zeilen nauwgezet 
in het oog houden. De oprichting van een 
ouderenrechtencommissariaat (ORC) kan op 
dat vlak nog bijkomende garanties bieden voor 
de ouderen in de voorzieningen en wordt 
vandaar volop ondersteund door de Raad van 
Bestuur van VZW Groep Sint Franciscus. 
Bovendien kan een ORC ook de soms 
schrijnende situaties in kaart brengen die zich 
momenteel buiten de context van de 
woonzorgcentra voordoen, en waarvoor 
momenteel geen enkele laagdrempelige 
instantie beschikbaar is. Onderschrijf de 
oproep tot oprichting van een 
ouderenrechtencommissariaat via bijgaande 
link http://www.initiatieforc.be/petitie 
 

 
Enkele van de organisaties die de oproep tot 
oprichting van een ORC hebben 
onderschreven. 
 
Meten is weten 

 
 
Onder de noemer ‘meten is weten’ worden 
zowel bij bewoners, familie als medewerkers 
regelmatig bevragingen en enquêtes 
georganiseerd. Op die manier willen we een 
vinger aan de pols houden en kunnen we acties 
ondernemen om de kwaliteit en de 
tevredenheid nog verder te verbeteren. In de 
loop van 2021 vonden onder meer volgende 
bevragingen en enquêtes plaats, waaromtrent 
we hierna kort rapporteren: 
 
- Tevredenheid bij de bewoners omtrent de 

maaltijden. 
- Perceptie bij de medewerkers rond de 

groepswerking en de bereidheid tot 
instellingsoverschrijdende tewerkstelling. 

- Tevredenheid bij de medewerkers. 
 
Maaltijden 
 
In het voorjaar van 2021 is in samenwerking 
met Sodexo bij de bewoners een 
tevredenheidsenquête georganiseerd m.b.t. de 
maaltijden. Alle gedetailleerde resultaten van 
deze enquête zijn intussen terug gekoppeld en 
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intern besproken en opgevolgd. Samenvattend 
kan de tevredenheid bij de bewoners m.b.t. de 
maaltijden in de respectievelijke 
voorzieningen als volgt worden weergegeven: 
 
Tevredenheid van de bewoners omtrent de 
maaltijden 

 
 
Perceptie bij de medewerkers rond de 
groepswerking en de bereidheid tot 
instellingsoverschrijdende tewerkstelling 
 
In het kader van haar Postgraduaat Human 
Resources Management aan de Artevelde 
Hogeschool voerde Mady Vandevyvere bij de 
medewerkers een online enquête uit omtrent 
de perceptie betreffende de Groep en de 
bereidheid tot instellingsoverschrijdende 
tewerkstelling. Deze enquête, waaraan 228 
medewerkers deelnamen, leverde volgende 
toch wel ontnuchterende resultaten op: 
 
- Slechts 47,8% van de medewerkers zien de 

overkoepelende werking via VZW Groep 
Sint Franciscus als een meerwaarde voor 
zichzelf. Men staat kennelijk niet stil bij het 
feit hoe alle toegekende extralegale 
voordelen (zoals hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques, bijkomende verlofdagen, 
…) gefinancierd worden. 

- Slechts 48,2% van de medewerkers zien de 
overkoepelende werking via VZW Groep 
Sint Franciscus als een meerwaarde voor 
de bewoners. Het dringt dus evenmin door 
hoe nieuwbouwprojecten in bv. OLV Ter 
Veldbloemen of Sint Anna gefinancierd 
werden. 

- De meerwaarde van de Groep voor zichzelf 
en de bewoners blijkt het sterkst aanwezig 
te zijn in De Zilverlinde, met respectievelijk 
57 en 60%. Sint Anna scoort 
dienaangaande het laagst, met 
respectievelijk 38 en 30%. 

- Slechts 32,9% van de medewerkers zijn 
bereid om occasioneel op een andere 
campus binnen de Groep ingeschakeld te 
worden. Dergelijke lage score biedt weinig 
perspectief tot het verder versoepelen van 
uurroosters en vakantieplanningen. 

 
Tevredenheidsenquête bij de medewerkers 

 
 
In navolging van eerdere enquêtes in 2014 en 
2017, is in 2021 bij de medewerkers opnieuw 
een tevredenheidsonderzoek georganiseerd. 
Alle medewerkers van de vijf voorzieningen 
werden hierbij in de gelegenheid gesteld om 
“online” aan de enquête deel te nemen. De 
deelname was geheel vrijblijvend en de 
vertrouwelijkheid bleef absoluut gewaarborgd. 
Uiteindelijk werd voor de totaliteit van de 
VZW een responsratio bereikt van 66%. In 
2017 bedroeg de responsratio 72% en in 2014 
34,62%. 
 
85% van de deelnemers zijn in het algemeen 
tevreden tot heel tevreden over het werken 
binnen VZW Groep Sint Franciscus. 13% 
hebben er geen mening over, en slechts 2% 
blijkt ontevreden. Deze scores zijn beter dan 
bij de vorige enquêtes in 2014 (19% 
ontevredenheid) en 2017 (4% 
ontevredenheid). 
 
Algemene tevredenheid: Ik ben tevreden over 
het werken binnen VZW Groep Sint 
Franciscus 
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Evolutie van de graad van algemene 
ontevredenheid 

 
 
Evolutie van de ontevredenheid omtrent de 
secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
 
Ook omtrent de extralegale of secundaire 
arbeidsvoorwaarden (de toekenning van 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding, bijkomend verlof, …) liggen 
de scores beter dan in 2017 en 2014. Dit komt 
voornamelijk doordat in 2017 en 2014 nog 
geen maaltijdcheques werden toegekend. 
 
Er worden ook hoge scores gehaald op het vlak 
van werkzekerheid en de opmaak van 
uurroosters (waarbij rekening wordt 
gehouden met de voorkeuren en verlofwensen 
van de medewerkers). 
 
Naast de positieve scores, blijven er ook 
minpunten, waaraan verder moet 
geremedieerd worden, zoals: 
 
- De werkbaarheidsgraad, waarbij 25% van 

de medewerkers nog steeds van oordeel 
zijn dat de zwaarte van het werk en de 
verloning niet met elkaar in 
overeenstemming zijn. 

- De samenwerking in en tussen de teams, 
alsook tussen de instellingen onderling, 
waarbij er weinig of geen bereidheid is om 
campusoverschrijdend te werken (zie 
hierboven). 

 
Samenwerkingsverbanden 
 
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, waarbij in totaal met méér dan 
120 partners een samenwerkingsverband is 
aangegaan: 
 

 
Domein Aantal 
Expertisecentra 2 
Gerechtelijke en politionele 
instanties 

7 

Huisartsenkringen 3 
Jeugd- en gehandicaptenzorg 4 
Lokale overheden 6 
Netwerken 6 
Onderwijs & opleiding, waarvan 
- Basisonderwijs 
- Secundair onderwijs 
- Hoger onderwijs 
- Andere initiatiefnemers 

 
5 

20 
11 
15 

Ouderenverenigingen en 
mantelzorgorganisaties 

9 

Ouderenvoorzieningen 12 
Huisvestingsmaatschappijen en –
promotoren 

4 

Thuiszorgdiensten en 
ziekenfondsen 

4 

Vrijwilligerswerking 6 
Ziekenhuizen 9 
Totaal VZW alle domeinen 123 
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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 2030); 
- de opbrengsten en kostenstructuur van de VZW; 
- de evolutie van het balanstotaal (van 2011 tot 2020); 
- de balansstructuur van de VZW; 
- de patrimoniumstructuur. 
 
Evolutie en prognose van de resultaten 
 
Hiernavolgende tabel geeft de evolutie weer van de jaarresultaten van Groep Sint Franciscus. Vanaf 
2021 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. 

 
In 2013 vertegenwoordigden de bezoldigingen (= lonen van de medewerkers) 71,47 % van de 
uitgaven. Anno 2021 is dit aandeel verder gestegen tot 77,56 %. Dit bewijst voldoende duidelijk dat 
de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd is in kwaliteit (nog warmere zorg door méér medewerkers aan 
te trekken en deze medewerkers beter te bezoldigen). 
 
Evolutie en prognose van de jaarresultaten van VZW Groep Sint Franciscus 2002 -2030 
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Opbrengsten- en kostenstructuur 
 
De opbrengsten van de VZW bestaan voornamelijk uit de tegemoetkomingen die de opgenomen 
cliënten (in WZC, CVK en CVD) via de zorgkassen ontvangen in het kader van de VSB (Vlaamse 
Sociale Bescherming). Dit aandeel bedraagt 45%. Daarnaast bestaan 33% van de opbrengsten uit de 
dagprijzen die de ouderen betalen voor hun verblijf in het WZC, CVK, CVD of de 
assistentiewoningen. Tot slot zijn er nog 18% andere subsidie-inkomsten (o.a. VIPA 
infrastructuurforfait, tewerkstellingsmaatregelen Sociale Maribel, …) en 4% andere opbrengsten. 
 
Langs kostenzijde gaat ruim 77 % naar lonen en bezoldigingen, 12% naar diensten, 8% naar 
afschrijvingen en 3% naar goederen. 
 

Opbrengstenstructuur Kostenstructuur 

  

 
Evolutie van het balanstotaal 
 
Van 2011 tot 2020 evolueerde het balanstotaal van de VZW van 29.032.622 euro naar 43.892.035 
euro. 
 
Evolutie van het balanstotaal van VZW Groep Sint Franciscus 2011-2020 
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Balansstructuur 
 
Onderstaande grafiek geeft het procentueel aandeel van elke balansrubriek weer ten opzichte van 
het balanstotaal. Langs actiefzijde vertegenwoordigen de vaste activa 83% en de vlottende activa 
17%. Langs passiefzijde bedraagt het eigen vermogen 61% en het vreemd vermogen 39%. 
 

  
 
Patrimoniumstructuur 
 
Alle activiteiten zijn ondergebracht in één VZW Groep Sint Franciscus, wat ook een bewuste keuze 
is die kadert binnen 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 al jaren 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. Tot nog toe kon 
hieromtrent geen enkele vooruitgang worden geboekt. 
 

 
 
Hierna is een schema opgenomen met de nadere specificaties van de eigendomsstructuur per site: 
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Vlottende activa Vaste activa

39
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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 

 
Ingang Sint Franciscustehuis Brakel en maatschappelijke zetel VZW Groep Sint Franciscus 
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Sint Franciscustehuis 

Brakel 
 

Coördinaten 
Adres: Sint Martensstraat 3, 9660 Brakel 
Telefoon: 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 ‘Alverna’ 
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 
Dr. Philip Jourquin 
Coördinerende en Raadgevende Artsen 
Marijke De Vrieze 
Zorgcoördinator 
marijked@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 
Fran Beeken 
Sociale Dienst/Referentiepersoon dementie 
franb@groepsf.be 
Carla Vander Linden 
Woonassistent 
carlav@groepsf.be 
Michaël Soetaert 
Kwaliteitscoördinator 
michaels@groepsf.be 
Kurt Schotte 
Preventieadviseur 
kurts@groepsf.be 
Chris Eeman 
Verantwoordelijke Technische Dienst 
chrise@groepsf.be 
Pieter Vandenbogaerde 
Verantwoordelijke Keuken 
keuken.sft@groepsf.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
mariekee@groepsf.be 
Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding & Administratie 
kariend@groepsf.be 

 

 
Hoe het vroeger was: Sint Franciscuskliniek. 
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Organogram Sint Franciscustehuis Brakel 
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Driekoningen- en carnavalsstoet 
 
Begin januari verrasten de kinderen van de 
nabijgelegen basisschool ‘Het Groene Lilare’ 
de bewoners van het Sint Franciscustehuis 
met een driekoningenoptocht. Op 12 februari 
volgde nog een heuse carnavalsstoet in een 
pittoresk sneeuwlandschap. De kinderen 
combineerden hun carnavalsact met het 
Ketnet- dansje tegen pesten. Dat vormde de 
apotheose van de Week Tegen Pesten, 
waaraan de kinderen hadden deelgenomen. 
Tips tegen pesten lagen voor hen buiten 
verstopt, onder meer in de tuin van het 
woonzorgcentrum. 
 

 
Carnavalsoptocht in de sneeuw voor de 
bewoners van het Sint Franciscustehuis. 
 
Welkom aan de KSA 
 
Tot 2019 sloeg de KSA van Brakel jaarlijks een 
tentenkamp op in de tuin van het Sint 
Franciscustehuis. In 2020 was dit door de 
corona niet mogelijk. De bewoners waren dan 
ook dolblij om op 5 augustus de vrienden van 
de KSA opnieuw te kunnen verwelkomen. De 
jongeren verlegden er hun grenzen en 
maakten zo kennis met de  zorgsector. 
 
 

 
Een enthousiaste KSA-leiding zorgde op 5 
augustus voor het nodige vermaak in het Sint 
Franciscustehuis. 
 
Naar de Verrebeekmolen 
 
De instellingen van Groep Sint Franciscus in 
Brakel (Sint Franciscustehuis), Haaltert (Sint 
Jozef en Sint Anna) en Oosterzele (OLV Ter 
Veldbloemen en De Zilverlinde) zijn allemaal 
landelijk gelegen en vormen een ideale locatie 
voor een fiets- of wandeltocht. Zo maakten de 
bewoners van het Sint Franciscustehuis op 24 
augustus, samen met familieleden, 
vrijwilligers en sympathisanten, een 
wandeling naar de Verrebeekmolen. 
 

 
Wandeling naar de Verrebeekmolen op 24 
augustus. 
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Culinaire hoogdagen 
 
Naast de zorg, blijft ook culinaire verwennerij 
cruciaal voor de bewoners. De jaarlijkse 
barbecue en het mosselfestijn vormen daarbij 
telkenmale hoogdagen. 
 

 
Barbecue in het Sint Franciscustehuis. 
 

 
Mosselen in het Sint Franciscustehuis. 
 
Lezing Dr. Guido Soetaert 
 
Ongeveer 8 op 10 bewoners in woonzorgcentra 
gebruikt langdurig psychofarmaca. Ongeveer 
de helft van de bewoners neemt slaap- en 
kalmeringsmiddelen, iets minder dan de helft 
neemt antidepressiva en één op drie gebruikt 
antipsychotica. In het Sint Franciscustehuis 
(en de andere instellingen van de Groep) is een 
psychofarmacabeleid uitgewerkt, met als doel 
het gebruik van psychofarmaca zoveel als 
mogelijk te temperen. Dr. Guido Soetaert, 
neuropsychiater verbonden aan het AZ 
Glorieux Ronse en het PC Dr. Guislain Gent, 
bracht hierover op 18 november een boeiende 
lezing, die vrij toegankelijk was voor alle 
geïnteresseerden.  

 

 
Lezing door Dr. Soetaert op 18 november. 
 
Tevreden 
 
Tevreden medewerkers maken tevreden 
bewoners, en tevreden bewoners maken 
tevreden medewerkers. 
 

 
Sfeerbeeld uit het Sint Franciscustehuis. 
 



Werkingsverslag 2021 VZW Groep Sint Franciscus   29 

 

OLV Ter Veldbloemen 
Oosterzele 

 
Coördinaten 
Adres: Groot Bewijk 13, 9860 Oosterzele 
Telefoon: 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 Residentie Zilverblad, 
Groot Bewijk 19 t/m 29 
Zorgvernieuwingsproject Zp3 
Natuureducatiecentrum (bijenhal en 
belevingstuin) i.s.m. Gemeente Oosterzele 
en het Agentschap Natuur & Bos 
Contactpersonen 
Tine T’Kindt 
Directeur 
tinet@groepsf.be 
Dr. Marie-Anne De Groote 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator / Kwaliteitscoördinator 
berenicep@groepsf.be 
Lut Impens 
Hoofdverpleegkundige 
luti@groepsf.be 
Lien De Blander 
Hoofdverpleegkundige 
liend@groepsf.be 
Ann Vanhoele, Nathalie Coppens 
Referentiepersonen palliatieve zorg 
Peggy Van Goethem 
Referentieverpleegkundige wondzorg 
peggyv@groepsf.be 
Ann Vanhoele 
Sociale Dienst en Woonassistent 
annv@groepsf.be 

Brecht Eeman 
Preventieadviseur 
brechte@groepsf.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
mariekee@groepsf.be 
Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding & Administratie 
kariend@groepsf.be 

 
 

 
Genieten van een wandelingetje in OLV Ter 
Veldbloemen. 
 

 
Extra dikke pannenkoeken in OLV Ter 
Veldbloemen. 

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
mailto:annv@groepsf.be
mailto:brechte@groepsf.be
mailto:mariekee@groepsf.be
mailto:kariend@groepsf.be
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Organogram OLV Ter Veldbloemen / De Zilverlinde Oosterzele 
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Week van de valpreventie 
 

 
 
Van 19 tot 25 april was er de week van de 
valpreventie. Gedurende het hele jaar 
spenderen de therapeuten al de nodige 
aandacht aan valpreventie, maar van 19 tot 25 
april werd dit nog eens extra in de verf gezet. 
Zo werd in OLV Ter Veldbloemen een 
bewonerskamer geënsceneerd met enkele 
onveilige situaties. Bedoeling hiervan was om 
bewoners én familie te sensibiliseren. Meer in 
het bijzonder konden bewoners en 
familieleden testen of men de zes onveilige 
situaties kon in kaart brengen. 
 

 
Testkamer ‘zoek de 6 onveilige situaties’ 
tijdens de week van de valpreventie. 
 

Voetbalgekte 
 
De voetbalgekte naar aanleiding van het 
Europees Kampioenschap sloeg ook toe in 
OLV Ter Veldbloemen. Zowel binnen als 
buiten werden de bewoners betrokken bij 

mini-tornooien en het trappen van 
strafschoppen. 
 

 
Alma, bewoonster van OLV Ter Veldbloemen, 
trapt met volle overtuiging een penalty. 
 
Zomeractiviteiten 
 
De ijskar is een klassieker in OLV Ter 
Veldbloemen. Tijdens de zomermaanden toert 
deze wekelijks rond in het woonzorgcentrum. 
 

 
De ijskar in OLV Ter Veldbloemen. 
 
De bewoners kregen ook hun dosis beweging, 
o.a. door met een reuze-bal en een reuze-keu 
een partijtje zit-biljart te spelen. Plezier 
gegarandeerd ! 
 

 
Zit-biljart in OLV Ter Veldbloemen. 
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Liefhebbers van bloemen kwamen afgelopen 
zomer ook aan hun trekken, o.a. via 
bloemschikken. Men werkte onder meer met 
de zonnebloemen, die men in het voorjaar zelf 
gezaaid had. 
 

 
Bloemschikken in OLV Ter Veldbloemen. 
 
Oma vertelt 
 
Ann De Munck, medewerker in OLV Ter 
Veldbloemen, kwam op het idee om tijdens de 
coronaperiode een kinderboek te schrijven. 
Afgelopen zomer bracht zij het voorlees- en 
kijkboek ‘Oma vertelt’ uit. Ze mag terecht fier 
zijn op haar pennenvrucht. Het is een knap 
samengestelde en heel verzorgde uitgave. De 
gemeente Oosterzele, OLV Ter Veldbloemen 
en Groep Sint Franciscus zijn er een sierlijke 
pen rijker door geworden. Het ‘Nuus’ (de 
plaatselijke pers) bracht er een mooie 
reportage van. Zie bijgaande link 
https://www.nuus.be/2021/07/14/ann-de-
munck-mag-fier-zijn-op-kinderboek-oma-
vertelt/ 
 

 
Ann De Munck (midden) op de voorstelling van 
haar kinderboek “Oma vertelt”. 

 

Leute en amusement verzekerd 
 
Geen hoog technologische computerspelen in 
de cafetaria van OLV Ter Veldbloemen. 
Evenmin virtuele realiteit. Wij kiezen voor 
nostalgie en voor de echte caféspelen. Leute en 
amusement verzekerd. 
 

 
Vintage caféspelen in de cafetaria. 
 

 
Het kapelletje gelegen achteraan het 
woonzorgcentrum. 

https://www.nuus.be/2021/07/14/ann-de-munck-mag-fier-zijn-op-kinderboek-oma-vertelt/
https://www.nuus.be/2021/07/14/ann-de-munck-mag-fier-zijn-op-kinderboek-oma-vertelt/
https://www.nuus.be/2021/07/14/ann-de-munck-mag-fier-zijn-op-kinderboek-oma-vertelt/
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De Zilverlinde 

Oosterzele 
 

Coördinaten 
Adres: Dreef 2, 9860 Oosterzele 
Telefoon: 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 dagopvang i.s.m. Familiehulp 
Contactpersonen 
Tine T’Kindt 
Directeur 
tinet@groepsf.be 
Dr. Marie-Anne De Groote 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator / Kwaliteitscoördinator 
berenicep@groepsf.be 
David De Ridder 
Hoofdverpleegkundige 
davidd@groepsf.be 
Koen Van Tomme 
Afdelingsverantwoordelijke 
koenv@groepsf.be 
Stefaan Wolfcarius 
Adjunct-Hoofdverpleegkundige 
stefaanw@groepsf.be 
Ann Calleyl 
Sociale Dienst en Kwaliteit 
annc@groepsf.be 
Brecht Eeman 
Preventieadviseur 
brechte@groepsf.be 
Johan Verstraete 
Technische Dienst 
johanv@groepsf.be 

Hilde Bekaert 
Verantwoordelijke Keuken 
keuken.zl@groepsf.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
mariekee@groepsf.be 
Lutgarde Eeckhout 
Boekhouding & Administratie 
lutgardee@groepsf.be 

 
Organogram 
 
In de loop van 2021 werd voor OLV Ter 
Veldbloemen en De Zilverlinde één 
organogram uitgewerkt. Deze herschikking is 
het gevolg van het feit dat beide voorzieningen 
nu door 1 directeur (Tine T’Kindt) worden 
aangestuurd. Beide voorzieningen worden ook 
al een aantal jaren onder hetzelfde 
erkenningsnummer uitgebaat. Bovendien gaat 
het om twee relatief kleine voorzieningen: 
- De Zilverlinde: 60 woongelegenheden als 

woonzorgcentrum;  
- OLV Ter Veldbloemen: 62 

woongelegenheden als woonzorgcentrum 
en 42 assistentiewoningen. 

 
Daarenboven zijn beide voorzieningen amper 
een boogscheut van mekaar gesitueerd (ca. 1,5 
km). Al deze elementen samen genomen 
hebben er toe geleid dat uiteindelijk is 
geopteerd voor één directeur en één 
organogram (hierboven te raadplegen bij OLV 
Ter Veldbloemen). 

 

 
Hoe het vroeger was: De Zilverlinde anno 
1974. 

mailto:info.zl@groepsf.be
http://www.groepsf.be/
mailto:tinet@groepsf.be
mailto:berenicep@groepsf.be
mailto:davidd@groepsf.be
mailto:koenv@groepsf.be
mailto:stefaanw@groepsf.be
mailto:annc@groepsf.be
mailto:brechte@groepsf.be
mailto:johanv@groepsf.be
mailto:keuken.zl@groepsf.be
mailto:mariekee@groepsf.be
mailto:lutgardee@groepsf.be
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Tuinieren en mini-dierenpark 
 
Heel wat van onze bewoners hebben groene 
vingers. Zij genieten dan ook volop van de 
tuinier-initiatieven opgezet door het ergo- en 
animatieteam. 
 

 
Tuinieren in De Zilverlinde. 
 

Sinds het voorjaar vertoeven ook enkele 
eekhoorntjes in de tuin, wat tot heel wat 
vermaak aanleiding geeft en waarvoor speciale 
voederbakjes zijn aangeschaft. 
 

 
Voederbakjes vullen voor de eekhoorntjes. 
 
In het najaar werd de ark van (Groep) Sint 
Franciscus verder uitgebreid met Obbertje, 
(ezeltje), Annemarieke en Rozemarieke (twee 
geitjes), die tevens voor de nodige ambiance 
zorgen in De Zilverlinde. 

 

 
Obbertje, Annemarieke en Rozemarieke in De 
Zilverlinde. 
 
Divers aanbod 
 
Naast de tuin- en dierenactiviteiten, hadden 
ook tal van andere evenementen plaats, zoals: 
Vlaamse kermis, thé dansant, zomersnoetjes, 
petanque, smulhappening, smoothie-bar, 
reminiscentie, bewegingstherapie, bezoek aan 
het wielermuseum in Oudenaarde, bezoek aan 
likeurstokerij Van Damme in Balegem, …. 
 

 
Reminiscentie in De Zilverlinde met ‘de 14 
beste van Eddy Wally’. 
 

 
Ook in De Zilverlinde beschikt men over een 
ijskar. 
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Bewegingstherapie in De Zilverlinde. 
 

 
Bezoek aan het wielermuseum in 
Oudenaarde. 
 

 
Tevreden medewerkers maken tevreden 
bewoners. Sfeerbeeld uit De Zilverlinde. 
 
 

Dementie in de KEI-ker 
 
Op dinsdag 21 september was het Wereld 
Alzheimer Dag. De Zilverlinde deed hierbij 
mee aan het project Dementie in de KEI-ker. 
De medewerkers en bewoners beschilderden 
samen keien, die dan tijdens een 
groepswandeling werden verspreid op diverse 
plaatsen in Oosterzele . De bedoeling hiervan 
was om het thema dementie bespreekbaar te 
maken, door op de (ommezijde van de) keien 
te verwijzen naar de website 
www.echtbenieuwd.be, een initiatief van het 
Expertisecentrum Dementie Paradox. Door 
dementie alsmaar meer bespreekbaar te 
maken, willen we ervoor zorgen dat de persoon 
met dementie en zijn mantelzorger met hun 
sterktes en kwetsbaarheden een volwaardige 
plaats (blijven) hebben in onze maatschappij. 
 

 

 
Dementie in de KEI-ker in Oosterzele. 
 

http://www.echtbenieuwd.be/?fbclid=IwAR2tmA51gndMLqv6vri0rYHlvNFsqLXZeOJKMA2ODu6QKqDRGLyBTXxyZWY
https://www.facebook.com/Expertisecentrum-Dementie-Paradox-480527395628876/?__cft__%5b0%5d=AZW2n_kHcccLbmSPzbrC4O4DUvPnmdP9MzDTu7zHCN3qienoURnnJpeBk2Q55v07CHPtqBOmGqT21qBk8k3JjVkIHjlFJDYOTiix4gXqmbugtBvvOWHFvx3pEHYES6EbgVjZh_HVbr9ZXQnfq2UtXYv6&__tn__=kK-R
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Sint Jozef 
Haaltert 

Coördinaten 
Adres: Bruulstraat 17, 9450 Haaltert 
Telefoon: 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 ‘Ten Briel’ 
Assistentiewoningen ‘De Pastorale’ 
Zorgvernieuwingsproject Zp3 
 
Contactpersonen 
Christophe Temmerman 
Directeur 
christophet@groepsf.be 
Dr. Hedwig Van Der Stockt 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
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 centrum voor dagverzorging 
dariena@groepsf.be 
Kelly Van Snick 
Adjunct centrum voor dagverzorging 
kellyv@groepsf.be 

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

 

 
Hoe het vroeger was: De Bruulstraat in 
Haaltert. 
 

mailto:info.sj@groepsf.be
http://www.groepsf.be/
mailto:christophet@groepsf.be
mailto:markb@groepsf.be
mailto:corinav@groepsf.be
mailto:cathyc@groepsf.be
mailto:johannesc@groepsf.be
mailto:dariena@groepsf.be
mailto:kellyv@groepsf.be
mailto:elsv@groepsf.be
mailto:grietg@groepsf.be
mailto:klaartjev@groepsf.be
mailto:jolienv@groepsf.be
mailto:annemiev@groepsf.be
mailto:keuken.sj@groepsf.be
mailto:ingridp@groepsf.be
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Organogram Sint Jozef Haaltert 
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Hernieuwd protocol vermiste personen 
 
Op 22 maart werd voor de politiezone 
Denderleeuw-Haaltert een nieuw protocol 
vermiste personen afgesloten. Onderlinge 
bedoeling hiervan is om tussen alle relevante 
actoren (politie, gemeente en zorginstellingen) 
nauwer samen te werken om zodoende 
vermiste personen met dementie of 
dwaalgedrag sneller terug te vinden. VZW 
Groep Sint Franciscus heeft dit protocol voor 
de politiezone Denderleeuw-Haaltert mee 
ondertekend vanuit Sint Jozef en Sint Anna 
Haaltert. 
 

 
Ondertekening van het protocol vermiste 
personen op 22 maart. 
 
Dagverzorging “Ten Briel” 
 

 
Lieselot, medewerker in het centrum voor 
dagverzorging, brengt een bezoekje te paard. 
 
Naast het woonzorgcentrum, het centrum voor 
kortverblijf en de assistentiewoningen, is in 
Sint Jozef Haaltert ook het 

dagverzorgingscentrum ‘Ten Briel’ actief. Een 
team van verpleegkundigen, zorgkundigen, 
kine, ergo en een orthopedagoog staan er klaar 
voor ouderen die nood hebben aan 
ondersteuning, sociale contacten, begeleiding 
of verzorging. Via een gevarieerde 
dagbesteding op maat van elke persoon willen 
we de zelfredzaamheid verder stimuleren, 
toegang geven tot allerlei activiteiten en de 
mantelzorger overdag even ontlasten. 
Aangepast vervoer is mogelijk. Heeft u 
interesse? Contacteer vrijblijvend Darien Al-
Karzoun, de coördinator van het dagcentrum 
(053/85.05.08 - dariena@groepsf.be). 
 
Welkom aan Freddy 
 
Begin juni kondigde zich de komst aan van 
Freddy. Freddy entertaint in Sint Jozef de 
bewoners en medewerkers en is dolblij als 
vrijwilliger ingeschakeld te kunnen worden bij 
(VZW Groep) Sint Franciscus, patroonheilige 
van de dieren. 
 

 
Freddy, hier in plechtige outfit op zijn puppy-
borrel, is intussen al volgroeid tot een 
volwaardige deugniet. 
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Net een scène uit een album van Jommeke, 
maar hier eet Freddy (en niet Pekkie) worst. 
 
Zomerterras 
 
Op 7 juli genoten bewoners en familie intens 
van het ‘zomerterras’. Er werden heerlijke 
ijsjes geserveerd, alsook barbecue-hapjes en 
sangria. Daarnaast werd live muziek gespeeld, 
waarop ook een aardig stukje gedanst werd. 
 

 
Volop ambiance op het zomerterras in Sint 
Jozef, met op de achtergrond een ‘Haaltertse’ 
versie van de vogeltjesdans. 
 
Kleinschalige werking 
 
De kleinschalige werking en de gehanteerde 
filosofie van mensgerichtheid, eenvoud en 
integriteit maken de leidinggevenden niet te 

beroerd om ook ‘operationeel’ de handen uit 
de mouwen te steken. Hierbij enkele 
sfeerbeelden met hoofdverpleegkundige 
Mark, voormalig directeur Jean-Marie en 
huidig directeur Christophe. 
 

 
Hoofdverpleegkundige Mark reinigt rollators 
en rolstoelen onder hoge druk. 

 
Voormalig (gepensioneerd) directeur Jean-
Marie (rechts op de foto) steekt een handje toe 
op het zomerterras met de barbecue. 

 
Huidig directeur Christophe schept het 
stoofvlees op. 
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Sint Anna 
Haaltert 

Coördinaten 
Adres: Stationsstraat 165, 9450 Haaltert 
Telefoon: 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 
Mantelzorgwoongelegenheden 
Zorgvernieuwingsproject Zp3 
 
Contactpersonen 
Jan De Maeseneire 
Directeur 
jand@groepsf.be 
Dr. Geert Goossens 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
Wendy Van Zeebroeck 
Hoofdverpleegkundige 
wendyvz@groepsf.be 
Dorien Van Impe 
Hoofdverpleegkundige 
dorienv@groepsf.be 
Daphne De Strooper 
Hoofdverpleegkundige 
daphned@groepsf.be 
Anne Van Driessche 
Adjunct-Hoofdverpleegkundige 
annev@groepsf.be 
Jolien Volckaert 
Kwaliteitscoördinator / Sociale Dienst 
Preventieadviseur 
jolienv@groepsf.be 
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 
Verantwoordelijke Ergo en Animatie 
jelkes@groepsf.be 
Timothy De Camps 
Verantwoordelijke Kinesitherapie 
tomthyd@groepsf.be 

 

 
Nieuwe vlaggen en totem in Sint Anna. 
 

 
Zicht op een deel van de nieuwbouw. 
 
 

mailto:info.sa@groepsf.be
http://www.groepsf.be/
mailto:jand@groepsf.be
mailto:wendyvz@groepsf.be
mailto:dorienv@groepsf.be
mailto:daphned@groepsf.be
mailto:annev@groepsf.be
mailto:jolienv@groepsf.be
mailto:brigittel@groepsf.be
mailto:lutv@groepsf.be
mailto:keuken.sa@groepsf.be
mailto:jelkes@groepsf.be
mailto:tomthyd@groepsf.be
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Organogram Sint Anna Haaltert 
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Sociale dienst

Kwaliteit

Hoteldienst

Koks

Keukenmedewerkers

Technische dienst en 
onderhoud

Medewerkers 
Technische dienst

Medewerkers 
Poetsdienst

Hoofdverpleegkundigen

3 afdelingen

Adjuncten

Verpleegkundigen

Zorgkundigen

Logistieke 
medewerkers

Reactivatie en 
woonleefbegeleiding

Ergotherapeuten

Woonleefbegeleiding

Kinesitherapie

CPBW Haaltert 
Preventieadviseur
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Laatste fase van de bouwwerken 
 
In 2021 ging de laatste fase in van de 
bouwwerken, waarbij op 7 juni tot de 
voorlopige oplevering kon worden 
overgegaan. 
 

 
Voorlopige oplevering op 7 juni, met 
aansluitend hamburgers aangeboden door de 
aannemer. 
 

 
Een enthousiaste bewoner steekt een handje 
toe bij de afwerking van het nieuw 
aangelegde terras. 

PICOV-VAC-studie 
 
Bewoners van woonzorgcentra die geen Covid-
19-besmetting hebben opgelopen, zijn 
mogelijk gebaat bij een derde dosis van een 
coronavaccin. Zij maken immers de laagste 
hoeveelheden antistoffen aan na twee doses. 
Dat meldde het Gezondheidsinstituut 
Sciensano begin juni op basis van een studie 
die in januari was uitgevoerd in twee Belgische 
woonzorgcentra, waaronder WZC Sint Anna 
Haaltert. De PICOV-VAC-studie werd 
uitgevoerd door Sciensano, ULB, het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde, ULiège en 
Mensura. Mede door deze studie kregen in het 
najaar alle bewoners een derde prik 
toegediend. 
 

 
Medewerking aan een wetenschappelijke 
studie vanuit Sint Anna. 
 
Coronaproof mini-festijn 
 
In 1921, 100 jaar geleden dus, namen de 
Hospitaalzusters van Aalst (Gasthuiszusters 
Augustinessen) hun intrek in Sint Anna en 
startten er een ‘maison de repos’. Zij namen de 
instelling over van Dr. Demade, die er in 1900 
al gestart was met een ‘maison de cure’. De 
Hospitaalzusters baatten Sint Anna uit tot 
2014. Alsdan werd Sint Anna opgenomen in 
Groep Sint Franciscus. 
 

 
Hoe het vroeger was: De Gasthuiszusters of 
Hospitaalzusters in Sint Anna Haaltert. 
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Normaliter lag het in de bedoeling om het 100 
jarig bestaan van Sint Anna met de nodige 
honneurs te vieren, en dit samengaand met het 
einde van de bouwwerken. Om alles 
coronaproof te houden, beperkte de viering 
zich echter tot een gezellig ‘samen buiten zijn’ 
van bewoners en familieleden op 
vrijdagnamiddag 2 juli, en dit gepaard gaande 
met een hapje en drankje . 
 

 
Inzegening van de nieuwbouw op 2 juli door 
E.H. Raf Vanderburght, geassisteerd door 
directeur Jan De Maeseneire en E.Z. Lutgart 
(M.C. Seghers), algemeen overste van de 
Hospitaalzusters. 

 
Na de inzegening konden E.H. Raf en E.Z. 
Lutgart genieten van een welverdiende wafel 
met slagroom. 

 
Hoe het nu is: Medewerkers van Sint Anna op 
het mini-festijn van 2 juli. 
 
Sfeerbeelden 
 
We sluiten af met enkele sfeerbeelden. 
 

 
Gezellig naar de koers kijken in Sint Anna. 

 
Gezellig samen naar de markt. 
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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 in drie gemeenten op vijf sites. Op de 
respectievelijke sites worden volgende diensten 
aangeboden: 

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 
Zorgvernieuwingsproject Zp3 
Natuureducatiecentrum (bijenhal en belevingstuin) i.s.m. 
Gemeente Oosterzele en Agentschap Natuur & Bos 

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

Woonzorgcentrum met 60 woongelegenheden 
Centrum voor dagopvang met 10 verblijfsgelegenheden 
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 12 
verblijfsgelegenheden 
Assistentiewoningen “De Pastorale” met 30 flats 
Zorgvernieuwingsproject Zp3 

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

Woonzorgcentrum met 99 woongelegenheden 
Mantelzorgopvang met 6 woongelegenheden 
Zorgvernieuwingsproject Zp3 
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mailto:info.olv@groepsf.be
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