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I. Introductie – Missie en visie 
 
De zorg om de bewoner en de patiënt, dat 
was reeds meer dan 100 jaar geleden het 
motto van onze stichtende Congregatie. 
Vanuit een evangelische bewogenheid en 
de traditie van de Zusters van Sint 
Franciscus trachten we dit anno 2016 nog 
steeds met hetzelfde charisma verder te 
zetten. 
 
Een adequate en kwaliteitsvolle 
dienstverlening naar onze cliënten toe, is 
enkel mogelijk dank zij de harde en 
enthousiaste inzet van al onze 
medewerkers (personeel én vrijwilligers). 
Als bestuur en directie is het onze taak en 
onze plicht om ten behoeve van onze 
medewerkers een zo aangenaam mogelijk 
werkklimaat te creëren. Onze cliënten 
(bewoners) kunnen immers pas tevreden 
zijn, indien de zorg wordt verleend door 
enthousiaste, deskundige én tevreden 
medewerkers. 
 
Om kwaliteitsvolle zorg bij de bewoners én 
tevredenheid bij medewerkers te 
realiseren en in stand te houden, is er 
eveneens nood aan een stabiele financiële 
structuur, waar rationaal en adequaat met 
de middelen wordt omgegaan en 
voldoende buffer aanwezig is voor een 
verdere uitbouw aan de toekomst. 

 
 
Door onze 5 voorzieningen samen te 
brengen in één VZW Groep Sint 
Franciscus (gestart in 2002 met het Sint 
Franciscustehuis en OLV Ter 
Veldbloemen, verder gezet in 2011 met De 
Zilverlinde en Sint Jozef, en afgerond in 
2014 met Sint Anna) kan alvast méér 

financiële stabiliteit worden gegarandeerd 
dan bij een volledig afzonderlijk beheer 
van elke voorziening.  
 
Bovendien biedt één Groep enorme 
opportuniteiten op het vlak van onderlinge 
samenwerking én uitwisseling. Door één 
Groep te vormen kan ook een dam worden 
opgeworpen tegen commerciële invloeden 
en dito overnames. Eén VZW betekent 
geenszins dat alles hoeft “geglobaliseerd” 
te worden. Bestuur en directie waken er 
immers ook over dat de eigenheid van elke 
voorziening gerespecteerd blijft. 
 
In de uitoefening van onze opdracht staan 
drie waarden centraal: mensgerichtheid, 
integriteit en eenvoud. 
 
Mensgerichtheid 
We stemmen ons af op de behoeften, 
gevoelens en wensen van anderen 
(bewoners, familie, bezoekers), ook 
wanneer die niet rechtstreeks geuit 
worden: 
- We reageren en handelen vriendelijk, 

adequaat en correct. 
- We komen op eigen initiatief met 

passende voorstellen en denken pro 
actief mee met anderen. 

- We ondernemen, binnen onze 
mogelijkheden, acties om de 
dienstverlening aan ouderen te 
stimuleren en stimuleren collega’s 
hiertoe. 

 
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: 
- We handelen eerlijk, correct, 

betrouwbaar en respectvol. 
- We handelen discreet in alle situaties. 
- Als bestuur en directie geven we het 

goede voorbeeld. 
 
Eenvoud 
In alle eenvoud en bescheidenheid geven 
we het beste van onszelf om zo elke 
bewoner/cliënt maximaal tevreden te 
stellen: 
- We zijn er ons van bewust dat eenvoud 

siert. 

Zorg/Kwaliteit rond de 
bewoner 

Tevreden 
medewerkers 

Stabiele 
financiële 
structuur 
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- We zijn “to the point” en hoeven de 
dingen niet nodeloos ingewikkeld te 
maken. 

 
De sector kreunt onder een toenemende 
commercialiseringstrend. Deze wordt vaak 
verdoezeld via hol klinkende 
bewoordingen, zoals “maatschappelijk 
verantwoord ondernemen”. Voor onze 
VZW vormde dit alvast de gelegenheid om 
in 2016 onze kernwaarden 
(mensgerichtheid-integriteit-eenvoud) nog 
eens extra in de verf te zetten. 
 
Goed bestuur impliceert dat wij 
transparant zijn over onze werking en 
samenwerkingsverbanden, op de eerste 
plaats ten aanzien van onze zorggebruikers 
en hun familie, maar ook ten aanzien van 
personeel, vrijwilligers, de overheid en 
andere betrokkenen.  
 
Via dit verslag trachten we bij te dragen tot 
deze transparantie en schetsen we een 
beeld van de werking en organisatie van 
onze VZW in 2016. We starten met enkele 
kerncijfers (punt II), waarna in punt III de 
algemene en overkoepelende 
aangelegenheden aan bod komen (in 
hoofdzaak beleidsmateries). In punt IV 
ronden we af met een bloemlezing van 
realisaties en gebeurtenissen op 
instellingsniveau (in hoofdzaak activiteiten 
en evenementen met bewoners). 
 
Onze welgemeende dank en appreciatie 
gaat uit naar al onze enthousiaste 
personeelsleden en vrijwilligers die zich 
het afgelopen jaar hebben ingezet voor het 
welzijn van bewoners en familie en de 
goede werking van onze voorzieningen ! 
 
Namens Raad van Bestuur en Directie, 
 

E.Z. Nicole Baeyens, 
Voorzitter. 

 
Wim Vercruyssen, 

Gedelegeerd Bestuurder. 
 
 
 
 
 
 
 

II. Enkele kerncijfers 
 
Anno 2016 beschikt de VZW over volgende 
opvangmogelijkheden: 
 

Sint Franciscustehuis Brakel 
Woonzorgcentrum 34 
RVT 134 
Kortverblijf 5 
Assistentiewoningen 31 
Totaal 204 
OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 
Woonzorgcentrum 17 
RVT 31 
Totaal 48 
De Zilverlinde Oosterzele 
Woonzorgcentrum 10 
RVT 64 
Totaal 74 
Sint Jozef Haaltert 
Woonzorgcentrum 11 
RVT 53 
Kortverblijf 10 
Assistentiewoningen 30 
Dagverzorgingscentrum 16 
Totaal 120 
Sint Anna Haaltert 
Woonzorgcentrum 42 
RVT 57 
Totaal 99 
Globaal voor de VZW 
Woonzorgcentrum 114 
RVT 339 
Kortverblijf 15 
Assistentiewoningen 61 
Dagverzorgingscentrum 16 
Totaal 545 

 
Om deze opnamecapaciteit te realiseren 
beschikken wij over volgend 
personeelsbestand: 
 

 Koppen VTE 
Sint Franciscustehuis 187 134,87 
OLV Ter Veldbloemen 40 27,81 
De Zilverlinde 81 59,06 
Sint Jozef 97 67,16 
Sint Anna 103 66,30 
TOTAAL 508 355,20 

 
Ingevolge het moratoriumbeleid van de 
Vlaamse overheid (erkenningskalender) en 
de drooglegging van de VIPA subsidies is 
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de opnamecapaciteit sinds 2015 
onveranderd gebleven. 
 

 
 
III. 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) en is samengesteld als volgt: 
 
1. E.Z. Nicole BAEYENS 
2. Dhr. Noël CIERKENS 
3. Dhr. Ghislain DHAEYER 
4. E.Z. Mariette EECKHOUT 
5. Dhr. Anton MOORTGAT 
6. E.Z. Louise SCHEPENS 
7. E.Z. Marie Céline SEGHERS 
8. Dr. Patricia SOUFFRIAU 
9. Dhr. Alfons VAN CAUWENBERGH 
10. E.Z. Linda VANDENBERGH 
11. E.Z. Lutgardis VAN DE WEGHE 
12. Dhr. Wim VERCRUYSSEN 
13. E.Z. Elza VERLOO 
14. Dhr. Tarsi WINDEY 
 
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) en is samengesteld 
als volgt: 
 
1. E.Z. Nicole BAEYENS 
2. Dhr. Noël CIERKENS 
3. Dhr. Ghislain DHAEYER 
4. E.Z. Mariette EECKHOUT 
5. Dr. Patricia SOUFFRIAU 
6. E.Z. Lutgardis VAN DE WEGHE 
7. Dhr. Wim VERCRUYSSEN 
8. E.Z. Elza VERLOO 
9. Dhr. Tarsi WINDEY 
 
De functies binnen de Raad van Bestuur 
zijn als volgt toegewezen: 
 
- Voorzitter: E.Z. Nicole BAEYENS 
- Gedelegeerd bestuurder (Afgevaardigd 

bestuurder): Dhr. Wim 
VERCRUYSSEN 

- Ondervoorzitter: E.Z. Mariette 
EECKHOUT 

- Secretaris-schatbewaarder: Dhr. 
Ghislain DHAEYER 

 
Werking en samenstelling 
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. 
 
Het Directiecomité is als volgt 
samengesteld: 
 
1. Jan DE MAESENEIRE, Directeur WZC 

Sint Anna Haaltert 
2. Christian GEENENS, Directeur WZC 

De Zilverlinde Oosterzele 
(Scheldewindeke) 

3. Jean Marie VAN CAUWENBERGE, 
Directeur WZC Sint Jozef Haaltert 

4. Leen VAN DER LINDEN, Directeur 
OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde 
/Verantwoordelijke Bewonerszorg en 
Personeel Sint Franciscustehuis 

5. Wim VERCRUYSSEN, Gedelegeerd 
Bestuurder VZW 
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De directieleden participeren tevens in de 
Algemene Vergadering en de Raad van 
Bestuur als permanent genodigden. 
 

 
Het Directiecomité, met v.l.n.r. Jan De 
Maeseneire, Christian Geenens, Leen Van 
Der Linden, Wim Vercruyssen en Jean 
Marie Van Cauwenberge. 
 
Checklist Goed Bestuur 
 
Een efficiënt en goed bestuur is geen 
overbodige luxe in de huidige complexe 
context waarin we ons als welzijns- en 
zorgorganisatie bewegen. Goed bestuur 
zorgt er mee voor dat we ons als VZW 
kunnen staande houden en verder 
ontwikkelen in het kader van de vele 
evoluties die er zijn: 
vermaatschappelijking van de zorg, vraag 
gestuurde zorg, zorg op maat, de vraag 
naar meer efficiëntie, transparantie, 
kwaliteit van zorg, etc. … Mede aan de 
hand van de “Aanbevelingen Goed 
Bestuur” die door het Departement 
Welzijn, Volksgezondheid & Gezin zijn 
uitgewerkt, heeft de algemene vergadering, 
het bestuur en de directie een checklist 
uitgewerkt, die als richtsnoer wordt 
gehanteerd: 
 
- Duidelijk uitgewerkte missie, visie en 

waarden (eenvoud-integriteit-
mensgerichtheid). 

- 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 
bvb. 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 (zie verder). 

- De VZW gaat in dialoog met de 
belanghebbenden (bewoners, familie, 
medewerkers, vrijwilligers, …) 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 (zie verder preventie en 
bescherming op het werk). 

- De VZW draagt zorg voor de 
samenhang en continuïteit door samen 
te werken met diverse partners uit de 
regio (zie verder 
samenwerkingsverbanden). 

 

 
Onze waarden indachtig, trachten we ook 
een steentje bij te dragen op het vlak van 
“Goed Bestuur”. 
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Organogram VZW Groep Sint Franciscus 
 

Algemene Vergadering 

Raad van Bestuur 

Gedelegeerd 
Bestuurder 

W. Vercruyssen 

Ondernemingsraad Directiecomité 

Directeur SFT Brakel 

W. Vercruyssen 

Directeur OLV 
Oosterzele 

L. Van Der Linden 

Directeur ZL Oosterzele 

C. Geenens 

L. Van Der Linden 

Directeur SJ Haaltert 

J.M. Van Cauwenberge 

Directeur SA Haaltert 

Jan De Maeseneire 

Overkoepelende staf 
(boekhouding-kwaliteit-

HRM-preventie) 
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Ondernemingsraad 
 
Sinds 2012 fungeert één overkoepelende 
Ondernemingsraad voor de ganse VZW. 
Ingevolge de sociale verkiezingen, die 
plaatsvonden in 2016, is de 
Ondernemingsraad thans samengesteld als 
volgt: 
 

Werkgeversafvaardiging 
Wim Vercruyssen, voorzitter 
Leen Van Der Linden, plv. voorzitter 
Christian Geenens 
Jean Marie Van Cauwenberge 
Jan De Maeseneire 
Werknemersafvaardiging 
(effectieve mandaten) 
Gerbrandt Van Schandevijl 
Valerie Opreel 
Katrien Tronquo, secretaris 
Vera Bovijn 
Wilhelmus Van Zon 
Cindy Dezutter 
Werknemersafvaardiging 
(plaatsvervangers) 
Kathleen De Bock 
Sabine Haezebroeck 
Albertha Houari 
Wendy De Frenne 
Johan Verstraete 
Lisa Meulenijzer 

 
Preventie en bescherming op het 
werk 
 
Op het vlak van preventie en bescherming 
op het werk worden tal van items 
gemeenschappelijk aangepakt. Naast de 
dienstverlening vanuit Provikmo als 
externe preventiedienst, verstrekte Kurt 
Schotte als overkoepelend 
preventieadviseur van de Groep in 2016 tal 
van richtlijnen en instructies, onder meer 
m.b.t. volgende aangelegenheden: 
 
- Hitteplan met bijhorende 

aandachtspunten. 
- Handhygiëne en het verbod op het 

dragen van (trouw)ringen en andere 
sieraden ter hoogte van handen en 
onderarmen. 

- Preventiecampagne rond uitglijden en 
struikelen. 

- Opvolgen van de 
brandveiligheidsvoorschriften en –

normen in de respectievelijke 
voorzieningen. Alle instellingen 
beschikken over een geldig B-attest. 
WZC Sint Jozef en WZC Sint Anna 
beschikken over een A-attest. 

- Het toezicht op de transferprotocols. 
Een transferprotocol is het 
systematisch vastleggen van de bij de 
bewoner gehanteerde wijze van tillen 
en verplaatsen met als doel de bewoner 
door de verschillende zorgverleners op 
uniforme wijze te laten verzorgen. Dit 
heeft als voordeel dat de bewoner weet 
hoe hij verplaatst gaat worden en hoe 
hij daarbij mee kan werken. Het 
transferprotocol maakt deel uit van het 
zorgdossier. 

- Ondersteuning en promotie van de 
griepvaccinatiecampagne bij de 
medewerkers. Het Agentschap Zorg & 
Gezondheid bekroonde de VZW 
hiervoor als “goede leerling” en 
trakteerde de medewerkers die zich op 
21 oktober in Brakel lieten vaccineren 
met een heerlijk koffie- en 
theemoment, waarbij een barristakar 
werd ter beschikking gesteld. 

 

 

 
Koffie en thee aangeboden in het kader 
van de griepvaccinatiecampagne. 
 
CPBW 
 
Binnen de VZW fungeren 3 Comités voor 
Preventie en Bescherming op het Werk 
(CPBW), die ingevolge de sociale 
verkiezingen van 2016 als volgt zijn 
samengesteld: 
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Afdeling Brakel – Sint Franciscustehuis 

Werkgeversafvaardiging 
Leen Van Der Linden, voorzitter 
Wim Vercruyssen, plv. voorzitter 
Jean Marie Van Cauwenberge 
Preventieadviseur 
Kurt Schotte 
Werknemersafvaardiging 
(effectieve mandaten) 
Katty Van Den Driesschen 
Valerie Opreel 
Delphine Vallez 
Katrien Tronquo 
Marijke De Stercke 
Werknemersafvaardiging 
(plaatsvervangers) 
Kathleen De Bock 
Sabine Haezebroeck 
Bo Heynderickx 

 
Afdeling Oosterzele – WZC OLV Ter 
Veldbloemen & De Zilverlinde 

Werkgeversafvaardiging 
Christian Geenens, voorzitter 
Leen Van Der Linden, plv. voorzitter 
Wim Vercruyssen 
Preventieadviseur(s) 
Tina De Mey (De Zilverlinde) 
Marjan Himpe (OLV Ter Veldbloemen) 
Werknemersafvaardiging 
(effectieve mandaten) 
Vera Bovijn 
Peggy Van Goethem 
Wendy De Frenne 
Ann Vanhoele 
Brigitte Oosterlinck 
Johan Verstraete 
Werknemersafvaardiging 
(plaatsvervangers) 
Dorthy Vermassen 
Cindy Dezutter 

 

 

 
Afdeling Haaltert – WZC Sint Jozef & Sint 
Anna 

Werkgeversafvaardiging 
Jean Marie Van Cauwenberge, voorzitter 
Jan De Maeseneire, plv. voorzitter 
Wim Vercruyssen 
Preventieadviseur(s) 
Eddy Van Grootenbrulle (Sint Jozef) 
Lut Van Huylenbroeck (Sint Anna) 
Werknemersafvaardiging 
(effectieve mandaten) 
Gerbrandt Van Schandevijl 
Albertha Houari 
Luc De Boeck 
Jolien Volckaert 
Marc Van Melckebeke 
Wilhelmus Van Zon 
Werknemersafvaardiging 
(plaatsvervangers) 
Steven Van Der Hoeven 
Katrien Verhelst 
Brigitte Ledegen 
Patricia De Backer 

 
Beleidsverklaring welzijn op het 
werk 
 
De respectievelijke CPBW’s keurden in 
2016 tevens de beleidsverklaring goed 
inzake welzijn op werk. In het kader van 
dit beleid engageert VZW Groep Sint 
Franciscus zich tot volgende 
doelstellingen: 
 
- bijdragen tot de integratie van het hele 

welzijnsgebeuren door de 
medewerkers passende vormingen aan 
te bieden; 

- het voorzien van opleidingen en 
sensibilisatiecampagnes zodat iedereen 
binnen de organisatie geïnformeerd is 
en blijft betreffende de veiligheids-, 
milieu- en kwaliteitsaspecten van de 
arbeidsmiddelen en de installaties in 
de woonzorgcentra; 

- de hiërarchische lijn en alle 
medewerkers actief laten deelnemen 
aan de uitbouw van het welzijnsbeleid, 
onder meer door de wettelijk voorziene 
overlegorganen (CPBW’s) in het beleid 
te betrekken; 

- er over waken dat het welzijnsbeleid 
door alle medewerkers die 
tewerkgesteld zijn binnen de VZW 
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gekend is en daadwerkelijk toegepast 
wordt; 

- regelmatig evaluaties uitvoeren om het 
gevoerde beleid te kunnen bijsturen; 

- bij aankoop van materiaal en 
hulpmiddelen aandacht besteden aan 
de welzijnscriteria, met in het 
bijzonder de veiligheidsaspecten ervan; 

- aan de hand van de 
onderzoeksresultaten en de adviezen 
van de Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk een 
jaaractieplan opstellen en uitvoeren 
met als doel het welzijnsbeleid 
voortdurend te verbeteren; 

- preventieve maatregelen nemen om 
noodsituaties, ongevallen, schade en 
incidenten te voorkomen en om 
mogelijke schade aan mens en milieu 
tot een minimum te beperken; 

- alle (nieuwe) medewerkers, 
vrijwilligers en stagiairs via een 
onthaal- en opvolgingsbeleid attent 
maken op de voorkomende risico’s en 
de bestaande noodprocedures; 

- een open communicatie voeren en 
regelmatig overleg plegen met alle 
belanghebbende actoren, zowel intern 
als extern; 

 
Deze beleidsverklaring maakt integraal 
deel uit van het gevoerd kwaliteitsbeleid, 
waarbij er overeenkomstig de waarden van 
de organisatie (eenvoud-integriteit-
menswaardigheid) naar gestreefd wordt 
om aan de cliënten (ouderen) de best 
mogelijke zorgen te verlenen. 
 
Visie op ouderenzorg 
 
De visie omtrent ouderenzorg, die door de 
diverse voorzieningen van VZW Groep 
Sint-Franciscus wordt gehanteerd, is reeds 
enkele jaren geleden vastgelegd. Deze visie 
is uitgewerkt in een vijftal “ankerpunten”: 
 

Vrije keuze van de oudere 
Aan niemand kan een bepaald zorgmodel 
opgedrongen worden. Elke oudere dient 
voor de invulling van zijn zorgbehoefte vrij 
te kunnen kiezen uit een aanbod van 
verantwoorde mogelijkheden, gefundeerd 
op een duidelijk inzicht van het 
zorgaanbod. 
 

Gepersonaliseerde zorg in functie van 
zelfredzaamheid 
Een gepersonaliseerde zorg wordt 
nagestreefd waarbij maximale aandacht 
wordt gegeven aan de zelfredzaamheid van 
het individu met als bedoeling om hem 
zolang mogelijk in zijn vertrouwde 
omgeving te laten wonen en leven. 
 
Zorg op maat 
Elke oudere dient beroep te kunnen doen 
op die professionele zorgverlening die 
aangepast is aan zijn werkelijke 
zorgbehoefte en die de beschikbare 
mantelzorg ondersteunt en aanvult. Er 
wordt pas beroep gedaan op 
verzorgingsvoorzieningen  wanneer de 
beschikbare professionele thuiszorg en 
eerstelijnsgeneeskunde de bestaande nood 
in de thuissituatie niet meer kunnen 
beantwoorden. 
 
Kwalitatief hoogstaand leef-, woon- en 
zorgmodel 
In de uitbouw van de voorziening, evenals 
in de dagelijkse werking, zal, rekening 
houdend met de beschikbare middelen, 
steeds een maximale kwaliteit nagestreefd 
worden in de woon-, leef- en zorgfuncties 
waarvoor de voorzieningen instaan. 
 
Samenwerking en coördinatie 
Samenwerking via netwerken en 
coördinatie van het zorgaanbod in 
welomschreven regio’s wordt maximaal 
nagestreefd (cf. inventaris hierna). 
Samenwerking heeft niet alleen betrekking 
op de onderlinge verhouding tussen 
ouderenvoorzieningen, maar betreft ook 
de noodzakelijke relatie met de 
thuisverzorging en andere gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen. 
 
Opnamebeleid 
 
De voorzieningen spitsen zich 
voornamelijk toe op opname van zwaar 
zorgbehoevende ouderen en 
dementerenden. Daarnaast ligt het ook in 
de bedoeling om een bepaald percentage 
semi-valide ouderen op te nemen. Dit 
gebeurt in eerste instantie via de 
assistentiewoningen. Ook binnen de 
woonzorgcentra worden in beperkte mate 
semi-valide ouderen opgenomen, omdat 
daar uitdrukkelijk vraag naar is en, na alle 
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mogelijke alternatieven te hebben 
uitgeput, dit vaak de beste oplossing blijkt. 
 
Het aandeel opnames van zwaar 
zorgbehoevenden stijgt van jaar tot jaar. 
De RVT dekkingsgraad in de 
respectievelijke voorzieningen verschilt 
(grafiek 1). Daarnaast ligt het aandeel 
opnames van zwaar zorgbehoevenden veel 
hoger dan waarvoor we erkend en 
gefinancierd worden (grafiek 2).Dit is een 
algemeen fenomeen, dat zich niet alleen 
manifesteert binnen Groep Sint 
Franciscus. 
 
Grafiek 1 

 
 
Grafiek 2 

 
 
 
 

Vrijwilligerswerking 
 
Naast de personeelsleden, zijn binnen de 
VZW meer dan 120 vrijwilligers actief. 
Deze presteerden in de eerste semester van 
2016 5520 uren vrijwilligerswerk. 
 
Het takenpakket van de vrijwilligers is heel 
divers: maaltijdbegeleiding, praatje maken 
met de bewoners, hulp bij kappersbezoek, 
assistentie bij animatieactiviteiten, 
vervoer, organisatie van festiviteiten, 
begeleiding bij uitstappen, uitbating van 
de cafetaria, ondersteuning bieden bij 
verzorgende taken, bloemen en planten 
verzorgen, herstellen van kledij, … 
 
De VZW zorgt hierbij voor een passende 
vorming en omkadering, en de nodige 
begeleiding en ondersteuning. 
 

Aantal vrijwilligers 
Sint Franciscustehuis 52 
OLV Ter Veldbloemen 15 
De Zilverlinde 18 
Sint Jozef 20 
Sint Anna 16 
TOTAAL 121 

 

 
Vrijwilligers van OLV Ter Veldbloemen 
bij de organisatie van een palingfestijn 
voor de bewoners. 
 
Dimarso - Tevredenheid bij 
bewoners en familie 
 
De afgelopen drie jaar (2014-2015-2016) is 
een grootschalig onderzoek opgezet door 
het Agentschap Zorg & Gezondheid, 
waarbij het enquêtebureau Dimarso in alle 
woonzorgcentra de tevredenheid naging 
bij zowel bewoners als familieleden. In 
deze enquête zijn diverse aspecten 
onderzocht: 
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- privacy;  
- veiligheid; 
- respect; 
- vraaggerichtheid; 
- zich prettig voelen; 
- maaltijden; 
- autonomie; 
- informatie WZC; 
- keuze activiteiten; 
- persoonlijke omgang met 

medebewoners; 
- een band voelen met personeel.  
 
Binnen onze VZW zijn thans de resultaten 
gekend van alle voorzieningen. De scores 
zijn goed, zoals blijkt uit bijgaande 
grafieken. 
 
In de loop van de maand augustus kwam 
de sector negatief in het nieuws: er zou 
sprake zijn van allerlei mistoestanden. 
Deze negatieve berichtgeving vindt 
voornamelijk zijn oorsprong vanuit 
bepaalde commerciële voorzieningen, 
waar de moderne infrastructuur soms 
schril afsteekt ten opzichte van de zorg om 
de bewoners. De Dimarso-enquête bewijst 
dat de werking van onze voorzieningen 
degelijk is, wat overigens alleen maar 
mogelijk is dank zij de enthousiaste inzet 
van onze medewerkers (werknemers én 
vrijwilligers) !! 
 
Familie en/of bewoners die klachten 
hebben, kunnen trouwens steeds terecht 
bij de klachtenbehandelaar, die voor elke 
voorziening is aangeduid (zie 
opnameovereenkomst en afsprakennota). 
Daarnaast kan men bij klachten ook 
terecht bij de woonzorglijn van het 
Agentschap Zorg & Gezondheid 
(telefonisch bereikbaar op 078/15.25.25 en 
via mail op woonzorglijn@vlaanderen.be)  
 

 
 

mailto:woonzorglijn@vlaanderen.be
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Grafiek 3 - Tevredenheid bewoners 

 
Grafiek 4 - Tevredenheid familie 
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Dagprijzen 
 
Naast het kwaliteitsaspect, tracht de VZW 
tevens 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 opgelijst, die in 
2016 van toepassing waren 1. 
 

Sint Franciscustehuis Brakel 

Bloemenhof éénpersoonskamer type 
1 

41,82 

Bloemenhof éénpersoonskamer type 
2 

42,90 

Bloemenhof éénpersoonskamer type 
3 

47,51 

Bloemenhof tweepersoonskamer  39,18 
‘t Park éénpersoonskamer 
binnenzijde 

46,43 

‘t Park éénpersoonskamer 
buitenzijde 

47,51 

’t Park zorgflat (bezet door 2 
personen) 

90,78 

Kortverblijf éénpersoonskamer type 1 43,98 
Kortverblijf éénpersoonskamer type 
2 

48,59 

Kortverblijf éénpersoonskamer type 
3 

49,66 

Serviceflat/Assistentiewoning type 1 
(exclusief energiekost) 

21,01 

Serviceflat/Assistentiewoning type 2 
(exclusief energiekost) 

21,89 

Serviceflat/Assistentiewoning type 3 
– groot (exclusief energiekost) 

32,43 

 

WZC OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 

Eénpersoonskamer type 1 39,73 
Eénpersoonskamer type 2 41,33 
Eénpersoonskamer type 3 43,92 
Zorgflat (bezet door 2 personen) 65,87 

 

WZC De Zilverlinde Scheldewindeke 

Oudbouw éénpersoonskamper type 1 46,26 
Oudbouw éénpersoonskamer type 2 47,87 
Nieuwbouw éénpersoonskamer 47,87 

 

                                                           
1
 Prijzen in euro en per persoon. Voor de 

flats/assistentiewoningen gelden de prijzen per 
flat/woning. 

WZC Sint Jozef Haaltert 

Oudbouw éénpersoonskamer 50,00 
Oudbouw tweepersoonskamer 44,00 
Nieuwbouw éénpersoonskamer 54,00 
Kortverblijf éénpersoonskamer 58,00 
Dagverzorgingscentrum 23,00 
Serviceflat/Assistentiewoning 
(exclusief energiekost) 

24,96 

 

WZC Sint Anna Haaltert 

Eénpersoonskamer type 0 49,97 
Eénpersoonskamer type 1 52,36 
Eénpersoonskamer type 2 55,48 
Eénpersoonskamer type studio 60,37 
Tweepersoonskamer type App. Blok 
A 

52,36 

Tweepersoonskamer type App. Blok 
B 

49,49 

 
Charter armoede in woonzorgcentra 
 

 
 
Het Charter Armoede in Woonzorgcentra 
wil binnen de residentiële ouderenzorg 
aandacht creëren voor armoede en sociale 
uitsluiting. Armoede is immers aanwezig 
in alle lagen van de bevolking, ook bij 
ouderen. Voorzieningen komen regelmatig 
in contact met uitgesproken vormen van 
armoede en sociale uitsluiting, zoals 
onbetaalde facturen of een gebrek aan 
noodzakelijke hulpmiddelen. Armoede 
komt ook minder uitgesproken naar voren, 
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wanneer ouderen bijvoorbeeld niet 
deelnemen aan betalende activiteiten of 
kiezen voor een minder comfort. De missie 
en visie van onze stichtende Congregatie 
indachtig, is dit Charter vanuit VZW Groep 
Sint Franciscus mee onderschreven. Het 
Charter focust op drie thema’s: (1) 
financiële toegankelijkheid voor bewoners, 
(2) sociale uitsluiting van bewoners en (3) 
het ondersteunen van kwetsbare 
werknemers. 
 
Om de financiële toegankelijkheid voor 
onze bewoners te garanderen: 
1. hanteren wij dagprijzen waarin alle 

kosten van kwalitatieve basiszorg- en 
dienstverlening inbegrepen zijn. 

2. communiceren wij eerlijk, toegankelijk 
en transparant over dagprijzen en 
supplementen. 

3. houden wij bij een potentiële opname 
naast de zorgzwaarte ook rekening met 
de sociale context. 

4. zoeken we samen met minder- 
kapitaalkrachtige bewoners naar een 
realistisch betalingsplan. 

 
Om sociale uitsluiting van onze bewoners 
tegen te gaan: 
1. hebben wij een visie in onze 

voorziening over hoe om te gaan met 
armoede en sociale uitsluiting en zijn 
onze medewerkers en vrijwilligers 
hiervan op de hoogte. 

2. sensibiliseren wij het personeel en 
onze vrijwilligers in het opmerken van 
en omgaan met armoede en sociale 
uitsluiting. 

3. informeren en helpen wij onze 
bewoners zodat zij hun eigen rechten 
kunnen opnemen en uitoefenen. 

4. passen wij een toegankelijkheidstoets 
toe bij het organiseren van activiteiten. 

5. ontwikkelen wij een 
hulpmiddelenbeleid zodat onze 
bewoners maximaal kunnen 
participeren aan de activiteiten van het 
dagelijks leven. 

 
Om werknemers in ons woonzorgcentrum 
te ondersteunen: 
1. hebben wij aandacht voor situaties van 

armoede, uitsluiting of psychosociale 
druk bij al onze werknemers en 
vrijwilligers. 

2. proberen wij jobzekerheid op lange 
termijn te bieden. 

3. helpen wij onze werknemers in het 
opnemen en uitoefenen van hun 
rechten. 

4. voorzien wij in een transparante 
communicatie en feedbackmomenten. 

 
Bouw & infrastructuur 
 
“Bouwen aan de toekomst” moet naast zijn 
figuurlijke context ook in zijn letterlijke 
betekenis benaderd worden: hoogstaande 
en kwaliteitsvolle zorg is immers enkel 
mogelijk voor zover aan de cliënt/bewoner 
een moderne en aangepaste infrastructuur 
kan worden aangeboden. Tussen “plan” en 
“realisatie” gaapt meestal een kloof van 
ettelijke jaren. Ingevolge de budgettaire 
context van de overheid neemt deze kloof 
nog toe en zijn de vooruitzichten op het 
vlak van bouwsubsidies allesbehalve 
rooskleurig te noemen. 
 
Door het uitblijven van de klassieke VIPA-
subsidiëring heeft het Directiecomité en de 
Raad van Bestuur reeds in 2015 beslist om 
de zorgstrategische plannen uit te voeren 
in gereduceerde vorm. Concreet behelst dit 
het volgende: 
 
- M.b.t. het Sint Franciscustehuis 

Brakel) is geopteerd voor een 
vervangingsnieuwbouw van 30 
woongelegenheden en een 
herconditionering in de oudbouw van 
48 woongelegenheden. De 
bouwaanvraag hiertoe is goedgekeurd 
op 10 oktober. 

- M.b.t. het Groot Bewijk in Oosterzele is 
geopteerd voor een nieuwbouw op het 
Groot Bewijk van WZC OLV Ter 
Veldbloemen van 60 
woongelegenheden. De bouwaanvraag 
hiertoe is ingediend en ontvankelijk 
verklaard. De site van WZC De 
Zilverlinde blijft behouden en wordt 
geherconditioneerd. In samenwerking 
met een private partner (BVBA AWO) 
zullen ook 42 assistentiewoningen 
worden gerealiseerd (zie hierna het 
project Zilverblad). 

- Voor WZC Sint Anna Haaltert is 
gekozen voor een 
vervangingsnieuwbouw en 
herconditionering, waarbij de 

https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/hanteren-wij-dagprijzen-waarin-alle-kosten-van-kwalitatieve-basiszorg-en-dienstverlening-inbegrepen-zijn/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/hanteren-wij-dagprijzen-waarin-alle-kosten-van-kwalitatieve-basiszorg-en-dienstverlening-inbegrepen-zijn/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/hanteren-wij-dagprijzen-waarin-alle-kosten-van-kwalitatieve-basiszorg-en-dienstverlening-inbegrepen-zijn/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/communiceren-wij-eerlijk-toegankelijk-en-transparant-over-dagprijzen-en-supplementen/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/communiceren-wij-eerlijk-toegankelijk-en-transparant-over-dagprijzen-en-supplementen/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/communiceren-wij-eerlijk-toegankelijk-en-transparant-over-dagprijzen-en-supplementen/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/houden-wij-bij-een-potentiele-opname-naast-de-zorgzwaarte-ook-rekening-met-de-sociale-context/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/houden-wij-bij-een-potentiele-opname-naast-de-zorgzwaarte-ook-rekening-met-de-sociale-context/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/houden-wij-bij-een-potentiele-opname-naast-de-zorgzwaarte-ook-rekening-met-de-sociale-context/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/zoeken-we-samen-met-minder-kapitaalkrachtige-bewoners-naar-een-realistisch-betalingsplan/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/zoeken-we-samen-met-minder-kapitaalkrachtige-bewoners-naar-een-realistisch-betalingsplan/
https://charterarmoedewzc.wordpress.com/financiele-toegankelijkheid/zoeken-we-samen-met-minder-kapitaalkrachtige-bewoners-naar-een-realistisch-betalingsplan/
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bestaande erkenningscapaciteit van 99 
woongelegenheden behouden blijft. 

- In WZC Sint Jozef Haaltert kon het 
zorgstrategisch plan in 2014 worden 
afgerond en is de infrastructuur up to 
date. Er staan wel nog enkele kleinere 
werken op til, zoals de uitbreiding van 
de polyvalente zaal en het creëren van 
bijkomende parkeerplaatsen. 

 

 
Aanplakking van de stedenbouwkundige 
aanvraag voor de uitbreiding in het Sint 
Franciscustehuis Brakel. 
 
Assistentiewoningen Zilverblad 
 
Naast de te realiseren nieuwbouw voor 
WZC OLV Ter Veldbloemen, zal op de site 
van het Groot Bewijk in Oosterzele ook de 
residentie “Zilverblad” worden gebouwd. 
Het betreft hier 42 assistentiewoningen, 
die door BVBA AWO te koop worden 
aangeboden. De verkoop is gestart in het 
najaar, de oplevering wordt verwacht in 
2018. Het betreft hier moderne 
doorzonappartementen met 1 of 2 

slaapkamers, die beschikken over volgende 
faciliteiten: 
 
- zuidoost georiënteerd privéterras, 

volledig geïnstalleerde keuken en 
badkamer; 

- in een groene omgeving met parktuin, 
op minder dan 500 meter van de 
dorpskern van Scheldewindeke 
(warenhuis, buurtwinkels, apotheek, 
station, …); 

- parkeerplaatsen aan het gebouw. 
 
Normaliter ligt het in de bedoeling dat 
VZW Groep Sint Franciscus voor dit 
project optreedt als beheersinstantie en de 
zorg- en dienstverlening op zich neemt. De 
verkoop van de assistentiewoningen staat 
echter volledig los van de VZW en is in 
handen van BVBA AWO. Potentiële kopers 
kunnen voor verdere informatie terecht op 
09/265.07.79 of info@zilverblad.be. Zie 
eveneens www.zilverblad.be 
 
Een koper kan zelf zijn intrek nemen in de 
assistentiewoning, ofwel ter beschikking 
stellen van de beheersinstantie (VZW 
Groep Sint Franciscus), die deze dan 
toewijst aan de kandidaat-bewoners die 
zich op de wachtlijst hebben ingeschreven. 
 

 
Residentie Zilverblad, een project van 
BVBA AWO. 
 
Het initiatief van Residentie Zilverblad 
verschilt van de reeds bestaande 
assistentiewoningen in Brakel en Haaltert, 
doordat deze ook kunnen worden 
aangekocht (in Brakel en Haaltert kunnen 
de assistentiewoningen enkel worden 
gehuurd). 
 

mailto:info@zilverblad.be
http://www.zilverblad.be/


Werkingsverslag 2016 VZW Groep Sint Franciscus 17 

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 14 verschillende domeinen worden 
onderscheiden, welke nader zijn 
geëxpliciteerd in onderstaande inventaris. 
 

Beroepsorganisaties 
Zorgnet – Icuro 
NVKVV 

 
Expertisecentra 
Expertisecentrum Dementie Meander 
Dendermonde 
Expertisecentrum Dementie Paradox 
Gent 

 
Gerechtelijke instanties 
Justitiehuis Dendermonde 
Justitiehuis Gent 
Justitiehuis Oudenaarde 
HCA Oost-Vlaanderen 

 
Huisartsenkringen 
Huisartsen Brakel-Lierde (onderdeel van 
erkende huisartsenkring Panacea -138) 
Huisartsenkring Haaltert(onderdeel van 
erkende huisartsenkring Aalst -69) 
Huisartsenkring Oosterzele (onderdeel 
van erkende huisartsenkring Panacea -
138) 

 
Jeugd- en gehandicaptenzorg 
VZW De Brug Zuid Oost Vlaanderen 
VZW Ter Muren Aalst (Erembodegem) 
VZW Schoonderhage 
OOC Sint Vincentius Geraardsbergen-
Lierde  
Ortho-Agogisch Centrum De Beweging, 
Gijzenzele 

 
 
 
 
 

Lokale overheden 
Gemeente Oosterzele 
OCMW Oosterzele 
Gemeente Brakel 
OCMW Brakel 
Gemeente Haaltert 
OCMW Haaltert 

 
Netwerken 
SEL Zorgregio Aalst 
SEL Zorgregio Gent – Deelgebied Schelde 
& Leie 
SEL Zorgregio Gent – Deelgebied 
Vlaamse Ardennen 
LOGO Dender 
Netwerk Palliatieve Zorgen regio Aalst-
Dendermonde-Ninove 
Netwerk Palliatieve Zorgen regio Zuid 
Oost-Vlaanderen 
Netwerk Palliatieve Zorgen regio Gent-
Eeklo 
Zorgvernieuwingsproject ZP3 
VZW SAK Aankoopcentrale 
BIN Scheldewindeke 

 
Onderwijs & opleiding 
Basisonderwijs Het Groene Lilare Brakel 
– Zwalm 
Vrije Basisschool Sint-Gorik Haaltert 
Vrije Basisschool Scheldewindeke 
(Oosterzele) 
Sint Franciscusinstituut Sint Maria 
Oudenhove (Brakel) 
Instituut Stella Matutina Michelbeke 
(Brakel) 
Instituut Viso Cor Mariae Brakel 
Sint Augustinus Instituut Aalst 
(Leopoldlaan 9) 
KAHO Sint Lieven Aalst (Kwalestraat 
154) 
VOKANS Gent –Eeklo (Edgard 
Tinelstraat 92, 9000 Gent) 
VOKANS Aalst-Oudenaarde (Hopmarkt 
41, 9300 Aalst) 
VDAB (Aalst, Oudenaarde) 
Universiteit Gent 
OLV College Zottegem campus centrum 
OLV College Zottegem campus 
Grotenberge 
Maria Jozef Instituut Geraardsbergen 
Vesaliusinstituut Ronse 
Sint Franciscusschool Velzeke (Zottegem) 
Opleidingscentrum Solidariteit voor het 
Gezin (Tentoonstellingslaan 80, 9000 
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Gent) 
VZW Thuishulp Oost-Vlaanderen, 
Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde 
Heilige Harten, Onderwijslaan 4, 9400 
Ninove 
IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 
Aalst 
Instituut Sint Maarten, Esplanade 6, 
9300 Aalst 
De Handelsschool, Keizersplein 19, 9300 
Aalst 
Sint Jozefscollege, Pontstraat 7, 9300 
Aalst 
DVM, Onderwijsstraat 2, 9300 Aalst 
Arteveldehogeschool, Hoogpoort 18, 
9000 Gent 
Trajectbegeleiding VZW De Kringwinkel 
Teleshop, A. Nichelsstraat 14, 9300 Aalst 
Bernardus Technicum Oudenaarde 
Instituut voor Verpleegkunde Sint 
Vincentius campus Oudenaarde (Sint 
Walburgastraat 9)  
Scheppers Instituut Wetteren 
Mariagaard Wetteren 
VZW Zuiddag 
Koninklijk Atheneum Geraardsbergen 
Syntra Midden-Vlaanderen 
Sint Paulusinstituut Herzele 

 
Ouderenverenigingen/mantelzorg 
OKRA Haaltert 
OKRA Oosterzele 
OKRA Brakel 
Ziekenzorg Haaltert 
Ziekenzorg Oosterzele 
Ziekenzorg Brakel 

 
Ouderenvoorzieningen/herstelverblijven 
WZC OLV Ten Rozen Aalst 
WZC Meredal Erpe-Mere 
WZC Haagwinde Maarkedal 
Herstelverblijf Ter Duinen Nieuwpoort 
WZC Mariahuis Gavere 
WZC Sint Coleta Gent 

 
Huisvestingsmaatschappijen en -
promotoren  
Volkshaard Gent 
Merelbeekse Sociale Woningen 
Denderstreek 
Dewaco Aalst 
BVBA AWO (Assistentie Woningen 
Oosterzele) 

 

Thuiszorgdiensten 
Familiehulp 
Solidariteit voor het Gezin 
Familiezorg 

 
Vrijwilligerswerking 
Vriendenkring WZC Sint Jozef Haaltert 
Vriendenkring WZC Sint Anna Haaltert 
Vriendenkring Sint Franciscustehuis 
Brakel 
Vriendenkring OLV Ter Veldbloemen 
Oosterzele 
Vrijwilligerswerking WZC De Zilverlinde 
Scheldewindeke 

 
Ziekenhuizen 
AZ Glorieux Ronse 
AZ Sint Elisabeth Zottegem 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst-
Geraardsbergen- Wetteren 
OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove 
OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem 
AZ Sint Lucas Gent 
AZ Oudenaarde 

 

 
 
GOM 
 
Tussen VZW Groep Sint Franciscus, WZC 
OLV Ten Rozen in Aalst en WZC Meredal 
in Erpe-Mere bestaat al enkele jaren een 
bevoorrecht partnership. Alle 
voorzieningen binnen dit “GOM” 
samenwerkingsverband 2 hanteren 
eenzelfde filosofie (eenvoud – integriteit) 
en trachten via onderlinge afstemming het 
zorgaanbod in de regio te optimaliseren. In 
het kader van het “GOM” 
samenwerkingsverband vindt op 
regelmatige tijdstippen een periodiek 
overleg plaats tussen de directies. In de 
loop van 2016 kwamen onder meer 
volgende aangelegenheden aan bod: 
 

                                                           
2
 GOM: samenwerkingsverband tussen Groep 

Sint Franciscus, Onze Lieve Vrouw Ten Rozen 
en Meredal. 
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- Voorstel van Proximus inzake 
omschakeling naar digitaal 
televisieaanbod in woonzorgcentra 
(gastsprekers Nathalie Lambert en Bea 
Allaert). 

- Optimaliseren van de RIZIV-
financiering a.d.h.v. de Cerussa Fin 
Tool (gastspreker Jeroen Trybou). 

- Voorstel van Screenservices inzake 
omschakeling naar digitaal 
televisieaanbod in woonzorgcentra 
(gastsprekers Tom Theuwis en Dante 
Meulemeester ). 

- Facilitair energiebeheer in de 
zorgsector (gastspreker Joost De 
Smedt). 

- Groepsverzekering en Individuele 
Pensioen Toeslag (gastspreker Luc 
Wasteels). 

- Bedrijfsbezoek aan Televic Healthcare 
in Izegem. 

- Voorstelling van de diensten van 
“Profiwash” (gastspreker Anne 
Vierendeel). 

- Software voor personeels- en 
salarisadministratie (gastspreker 
Renaud Macoy). 

 
Daarnaast is er ook een concrete 
samenwerking op het vlak van 
kwaliteitstoetsing en dit via een 
overkoepelende kwaliteitswerkgroep. 
 
Woon- en werkverplaatsingen 
 
VZW Groep Sint Franciscus nam deel aan 
de enquête van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer, waarbij enerzijds in kaart wordt 
gebracht welke problemen werknemers 
ondervinden bij de verplaatsingen van en 
naar het werk, en anderzijds wordt 
nagegaan op welke wijze de werknemers 
zich verplaatsen.  
 
De resultaten van het onderzoek leren ons 
dat de werknemers (quasi) geen 
problemen ondervinden, mede doordat 
onze voorzieningen zich in een landelijke 
omgeving bevinden en de meeste 
werknemers relatief dicht bij de 
werkplaats wonen. 
 
Dit heeft ook als consequentie dat de auto 
het vervoermiddel bij uitstek blijkt te zijn, 
en dat weinig of geen gebruik wordt 
gemaakt van alternatieven zoals openbaar 

vervoer of fiets (ondanks de tussenkomst 
in het abonnement en de toegekende 
fietsvergoeding). 

 
 
Nieuwe werkkledij 
 
In OLV Ter Veldbloemen en het Sint 
Franciscustehuis waren de medewerkers 
toe aan nieuwe werkkledij. Men vond 
hiervoor inspiratie bij de collega’s van De 
Zilverlinde en koos voor dezelfde outfit.  
 

 
Medewerkers van OLV Ter Veldbloemen 
in hun nieuwe outfit. 
 
Informatiekanalen 
 
Informatie en communicatie is van 
essentieel belang, niet alleen naar de 
medewerkers, maar ook naar bewoners, 
familie, vrijwilligers, … 
 
In het kader van het communicatie- en 
informatiebeleid, beschikt iedere 
voorziening over een eigen huiskrantje: 
 
- “De Bloesem.” in het Sint 

Franciscustehuis. 
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- “Ons Veldbloempje” in OLV Ter 
Veldbloemen. 

- “Zilverkrantje” in De Zilverlinde. 
- “Brielkrantje” in Sint Jozef. 
- “Madeliefje” in Sint Anna. 
 
Deze huiskrantjes blijven, naast de 
mondelinge informatie (en het radiokanaal 
3), de belangrijkste informatiebronnen 
voor de bewoners en familie. 
 
Daarenboven beschikt de VZW over een 
actuele website, die consulteerbaar is via 
www.groepsf.be en waarbij kan worden 
doorgeklikt naar de webpagina’s van de 
respectievelijke voorzieningen. 
 
OLV Ter Veldbloemen en Sint Anna zijn 
eveneens actief op facebook (zie verder). 
 
Tot slot beschikt VZW Groep Sint 
Franciscus ook over een bedrijfspagina op 
Linkedin, raadpleegbaar via volgende link: 
https://www.linkedin.com/company/205
9474?trk=prof-exp-company-name 
 
In debat met Zorgnet-Icuro 
 

 
 
Zorgnet-Icuro 4 is de voornaamste 
koepelorganisatie binnen de 
gezondheidszorg en vertegenwoordigt 
voorzieningen uit drie sectoren 
(ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg 
en ouderenzorg). VZW Groep Sint 
Franciscus maakt deel uit van Zorgnet-
Icuro en engageert zich onder meer binnen 
de koepel door het secretariaat op zich te 
nemen van het coördinatiecomité Aalst-
Oudenaarde en het provinciaal bureau 
ouderenzorg. In het najaar ging Zorgnet-
Icuro over tot een wijziging van de 

                                                           
3
 Er is enkel een radiokanaal in het Sint 

Franciscustehuis, Sint Jozef en Sint Anna. 
4
 Zorgnet-Icuro is gegroeid uit enerzijds het 

VVI (Verbond van Verzorginsinstellingen), dat 
de private nonprofit van christelijke signatuur 
vertegenwoordigde, en anderzijds het VOV 
(Verbond Openbare Verzorgingsinstellingen), 
dat de openbare ziekenhuizen 
vertegenwoordigde. 

statuten, waardoor voortaan ook 
vennootschapsvormen tot de koepel 
kunnen toetreden. Men moet in 
voorkomend geval dan wel de toets van het 
“maatschappelijk verantwoord 
ondernemen” doorstaan. VZW Groep Sint 
Franciscus betreurt deze gang van zaken, 
waarbij (semi-)commercialisering en het 
opzetten van allerlei 
(vennootschaps)constructies steeds meer 
de bovenhand krijgt. Wij blijven de 
mening toegedaan dat de organisatie van 
de zorg, op kosten van de overheid (sociale 
zekerheid), enkel geloofwaardig (én 
daadwerkelijk maatschappelijk 
verantwoord) overkomt, indien zonder 
winstoogmerk wordt gehandeld en dus 
geen winstuitkering mogelijk is aan leden 
of aandeelhouders. 
 
Deze opvatting betekent geenszins dat niet 
met private partners kan worden samen 
gewerkt om sociale en maatschappelijk 
verantwoorde initiatieven te realiseren. De 
samenwerking tussen VZW Groep Sint 
Franciscus en BVBA AWO (zie hoger) is 
daar een mooie illustratie van: de 
assistentiewoningen van Het Zilverblad 
worden gerealiseerd en gefinancierd door 
een private partner en particuliere 
eigenaars, waarbij het beheer en de 
dienstverlening normaliter zal worden 
opgenomen vanuit VZW Groep Sint 
Franciscus. 
 

 
Commercialisering in de ouderenzorg: 
vechten tegen de bierkaai ? 
 

http://www.groepsf.be/
https://www.linkedin.com/company/2059474?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/company/2059474?trk=prof-exp-company-name
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IV. Belangrijkste realisaties en 
gebeurtenissen op instellingsniveau 
 

 
 
Sint Franciscustehuis 
Sint Martensstraat 3 
9660 Brakel 
Tel: 055/43.21.11 
Fax: 055/43.20.26 
Email: directie@sintfranciscushuis.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.150.753.680 
Erkenningsnummers: PE1504 –VZB 465 
–KPE 1504 –PE1764 

 
 
Contactpersonen 

Wim Vercruyssen 
Gedelegeerd Bestuurder 
wv@sintfranciscustehuis.be 
Leen Van Der Linden 
Verantwoordelijke bewonerszorg en 
personeel 
lvdl@sintfranciscustehuis.be 
Dr. Koen Bossant 
Dr. Jourquin 
Coördinerende en Raadgevende Artsen 
(CRA) 
Marijke De Vrieze 
Zorgcoördinator 
mdv@sintfranciscustehuis.be 
Helga De Pelsmaeker 
Kwaliteitscoördinator 
Verantwoordelijke paramedici 
hdp@sintfranciscustehuis.be 
Lisa Schilders 
Hoofdverpleegkundige Korenbloem 
Tamara Lallemant 
Hoofdverpleegkundige Ter Tulpen 

Caroline Grauls 
Hoofdverpleegkundige Rozenhof 
Lieve De Pessemier en Bert Viville 
Hoofverpleegkundigen Acaciaplein 
David Spitaels 
Hoofdverpleegkundige Beukendreef 
Katrien Troncquo 
Hoofdverpleegkundige Eikenberg 
Veerle Borrey 
Palliatief referente 
Bernadette Roman 
Lieve Vander Linden 
Referentiepersonen wondzorg 
wondzorg@sintfranciscustehuis.be 
Ilse Anssens 
Referentiepersonen dementie 
Stéphanie Dhaeyer 
Sociale dienst en Woonassistent 
055/43 20 23 
socialedienst@sintfranciscustehuis.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
Sociale Dienst 
me@sintfranciscustehuis.be 
Annemie Tuyttens 
Interne vertrouwenspersoon 
055/43.21.11 
at@sintfranciscustehuis.be 
Karien Decordier 
Verantwoordelijke Administratie & 
Boekhouding 
kd@sintfranciscustehuis.be 
Kurt Schotte 
Overkoepelend preventieadviseur 
preventie@sintfranciscustehuis.be 

 

 
Hoe het vroeger was: de Sint 
Franciscuskliniek in Opbrakel 
 
 
 
 

mailto:directie@sintfranciscushuis.be
http://www.groepsf.be/
mailto:wv@sintfranciscustehuis.be
mailto:lvdl@sintfranciscustehuis.be
mailto:mdv@sintfranciscustehuis.be
mailto:hdp@sintfranciscustehuis.be
mailto:socdienst@sintfranciscustehuis.be
mailto:socialedienst@sintfranciscustehuis.be
mailto:me@sintfranciscustehuis.be
mailto:at@sintfranciscustehuis.be
mailto:kd@sintfranciscustehuis.be
mailto:preventie@sintfranciscustehuis.be
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Organogram Sint Franciscustehuis Brakel 
 

 
 

Directeur 

Verantwoordelijke 
bewonerszorg & personeel 

Staffuncties 

Personeelsadministratie 

Kwaliteitscoördinator 

Preventieadviseur 

Referente PZ 

Sociaal verpleegkundige 

Unit Manager Hoteldiensten 

Koks 

Keukenpersoneel 

Verantwoordelijke 
technische dienst 

Technisch personeel 

Verantwoordelijke 
administratie & 

boekhouding 

Administratief personeel 

Coördinator paramedici 

Kinesitherapeuten  

Ergotherapeuten 

Logopedist 

Animatoren 

Zorgcoördinator 

Alverna assistentiewoningen 
Hoofdverpleegkundigen 6 

afdelingen 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistiek & onderhoud 

CRA's CPBW Brakel 
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Vriendinnen 
 
Op 25 maart vonden, in samenwerking 
met het gemeentebestuur en de 
seniorenraad, twee voorstellingen plaats 
van het theaterstuk “Vriendinnen”, met 
steractrices Marleen Merckx en Annemarie 
Picard. Een geslaagd initiatief, en een 
mooie illustratie van buurtgerichte 
werking en sociale netwerkvorming. 
 

 
Vriendinnen gaat over een levenslange 
vriendschap tussen Maria en Florentine. 
 
Tai chi 
 
“Tai chi” is een Chinese bewegingsleer 
waarbij je door ronde, vloeiende en 
harmonieuze bewegingen je lichaam 
ontwikkelt naar een hoger niveau van 
gezondheid. Wetenschappelijke studies 
hebben aangetoond dat aangepaste “tai 
chi” oefeningen een heilzame werking 
hebben op senioren, onder meer op het 
vlak van slaapproblematiek, osteoporose, 
ademhaling, pijn- en valpreventie. 
 
Nico Pandelaere heeft zich als kinesist 
gespecialiseerd in “tai chi” en organiseert 
wekelijks sessies voor de bewoners van het 
Sint Franciscustehuis. Ook voor de 
medewerkers gaan regelmatig sessies 
door, niet alleen in het Sint 
Franciscustehuis, maar ook in de andere 

voorzieningen van de VZW, en zelfs bij 
collega’s buiten onze VZW. 
 

 
Nico Pandelaere, ta chi –ambassadeur 
binnen onze VZW, aan het werk bij de 
collega’s van WZC Huize Roborst in 
Zwalm. 
 
Zeepkistenrace 
 
De basisschool Het Groene Lilare 
organiseerde op 10 juni een zeepkistenrace 
op het domein van het Sint 
Franciscustehuis. Zie tevens het filmpje op 
youtube https://lnkd.in/dqjxc8v 
 
Onze bewoners konden mee supporteren 
en genieten. Alweer een mooie illustratie 
van “intergenerationele projectwerking”, 
wat een moeilijk woord is voor het 
samenbrengen van jong en oud, waardoor 
voor beide groepen een win-win situatie 
ontstaat. In allerhande beleidsdocumenten 
en studies wordt “intergenerationele 
projectwerking” volop gepromoot. Onze 
Congregatie gaf hiertoe in het verleden al 
(lang voordat sprake was van 
“intergenerationele projectwerking”) de 
aanzet door school en rusthuis in elkaars 
nabijheid op te richten (Opbrakel, 
Scheldewindeke, Haaltert). 
 
Petanquetornooi 
 
Op dinsdag 14 juni vond in het Sint 
Franciscustehuis het tweede 
petanquetornooi plaats tussen de 
verschillende woonzorgcentra van de 
Groep. De equipe van OLV Ter 
Veldbloemen haalde daarbij de gouden 
plak. 
 

https://lnkd.in/dqjxc8v
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De winnaars van het petanquetornooi, 
fier en gelukkig. 
 
Rommelmarkt 
 
Onder een broeierige zon haalde men op 
25 augustus alle schatten van zolder voor 
de organisatie van de rommelmarkt. 
Waardevolle spullen en nutteloze prullaria, 
gaande van antiek tot vintage, het werd 
allemaal tentoon gesteld, en dit onder 
ruime belangstelling van bewoners, 
familie, medewerkers, vrijwilligers en 
buren.  
 

 
De standjes op de rommelmarkt 
 
Jaarlijks eetfestijn 
 
Traditiegetrouw organiseert de 
vriendenkring het eerste weekend van 
september het eetfestijn. Dit jaar was dit 
op 2 en 3 september. De menu is intussen 
ook een klassieker geworden: Vlaamse 
stoofcarbonade of kippenfilet, met 
gevarieerd slaatje en frietjes.  
 
Op deze tweedaagse happening kwamen 
1.155 sympathisanten over de vloer. De 
opbrengst wordt gespendeerd aan 
animatiewerking en sociale activiteiten. 
 
 

 
Eetfestijn op 2 en 3 september 
 
Feest van Sint Franciscus 
 
Ter gelegenheid van het feest van Sint 
Franciscus, konden medewerkers en 
vrijwilligers op 4 oktober genieten van een 
hapje en een drankje, aangeboden via een 
heuse “foodtruck”. 
 

 
Aanschuiven voor de “foodtruck”. 
 
Terugkerende evenementen 
 
Naast de zeepkistenrace, de 
petanquetornooien, de rommelmarkt en 
het eetfestijn, kent het Sint 
Franciscustehuis nog tal van andere op 
regelmatige tijdstippen terugkerende, 
initiatieven, zoals: 

 Wekelijkse eucharistieviering; 
gemeenschappelijke ziekenzalving 

 Ontbijtbuffet voor de bewoners; 

 Feestmaal voor de bewoners; 

 Familienamiddagen; 

 Kerstmarkt in december; 

 Zangevenementen; 

 Kooksessies; wafelbak, frietenbak, 
oliebollenbak; 

 Diverse optredens; 

 Bingo; 

 Wii-en; 

 Modeshow; 

 Handwerkclub: de werkjes worden 
verkocht op de kerstmarkt. 
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WZC OLV Ter Veldbloemen 
Meerstraat 22 
9860 Oosterzele 
Tel: 09/362 71 52 
Fax: 09/362 14 75 
Email: 
olvdirectie@sintfranciscustehuis.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.040 
Erkenningsnummers: PE592 – VZB 
2444 

 
 
Contactpersonen 

Leen Van Der Linden 
Directeur 
lvdl@sintfranciscustehuis.be 
Dr. Christiaan Lumen 
Coördinerend en Raadgevend arts (CRA) 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator 
Kwaliteitscoördinator 
Intern vertrouwenspersoon 
bp@sintfranciscustehuis.be 
Lut Impens 
Hoofdverpleegkundige 
li@sintfranciscustehuis.be 
Ann Vanhoele 
Nathalie Coppens 
Nathalie Van Den Bossche 
Palliatieve ondersteuning 
Peggy Van Goethem 
Referentiepersoon wondzorg 
pvg@sintfranciscustehuis.be 
Ann Vanhoele 
Sociaal verpleegkundige 
olv-
socialedienst@sintfranciscustehuis.be 

Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
me@sintfranciscustehuis.be 
Karien Decordier 
Verantwoordelijke Administratie & 
Boekhouding 
kd@sintfranciscustehuis.be 
Marjan Himpe 
Preventieadviseur 
mh@sintfranciscustehuis.be 

 
 

 
Ondanks de idyllische ligging, zal de site 
in de Meerstraat op termijn toch moeten 
verlaten worden: het gebouw is totaal 
verouderd en ligt bovendien zonevreemd. 
 
 

 
De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het 
Groot Bewijk. Tot op heden zijn de werken 
beperkt gebleven tot archeologische 
opgravingen. 
 
 

mailto:olvdirectie@sintfranciscustehuis.be
http://www.groepsf.be/
mailto:lvdl@sintfranciscustehuis.be
mailto:bp@sintfranciscustehuis.be
mailto:li@sintfranciscustehuis.be
mailto:pvg@sintfranciscustehuis.be
mailto:olv-socialedienst@sintfranciscustehuis.be
mailto:olv-socialedienst@sintfranciscustehuis.be
mailto:me@sintfranciscustehuis.be
mailto:kd@sintfranciscustehuis.be
mailto:mh@sintfranciscustehuis.be
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Organogram WZC OLV Ter Veldbloemen 
 

 

Directeur 

Staffuncties 

Sociaal verpleegkundige 

Preventieadviseur 

Personeelsadministratie 
(idem Zilverlinde en SFT 

Brakel) 

Kwaliteitscoördinator & 
verantwoordelijke 

paramedici 

Paramedici 

Animator 

Zorgcoördinator 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistiek & onderhoud 

Unit Manager 
Hoteldiensten (idem 

Zilverlinde) 

Koks 

Keukenpersoneel 

Technische dienst (idem 
SFT Brakel) 

Administratie & 
Boekhouding (idem SFT 

Brakel) 

CRA CPBW Oosterzele 
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Kleutertrouw 
 
In februari legden de kleuters van de 3de 
kleuterklas van VBS Grotenberge in de 
kapel van OLV Ter Veldbloemen hun 
trouwbeloften af. Vijf koppeltjes beloofden 
voor altijd elkaars vriend te zijn, met 
elkaar te spelen en bij verdriet elkaar te 
troosten. De bewoners van het 
woonzorgcentrum woonden de 
plechtigheid bij. Daarna volgde een 
receptie met een door de bewoners 
klaargemaakt dessertbuffet. Ontroerend 
en beklijvend, zelfs de pers kwam er op af. 
Zie 
http://m.nieuwsblad.be/cnt/bljva_021378
21 
 

 
Kleutertrouw in OLV Ter Veldbloemen. 
 
Facebook 
 
OLV Ter Veldbloemen is enthousiast actief 
op Facebook. Het reilen en zeilen van het 
woonzorgcentrum kan u volgen via 
https://www.facebook.com/olvterveldbloe
men/ 
 
Tovertafel 
 
Een tovertafel is een kastje dat je boven 
een willekeurige eettafel hangt, dat 
allemaal beelden kan projecteren op de 
tafel. Zoals visjes, vlinders, of 
herfstblaadjes. Een infrarood sensor 
detecteert handen op de tafel. Zo kan de 
dementerende  bijvoorbeeld blaadjes van 
de tafel vegen, visjes verjagen, of een bal 
overtikken. Het doel is om de apathie van 
dementerenden te doorbreken, en ze in 
beweging te brengen. De reacties op de 
tovertafel zijn positief, zowel bij bewoners 
als de zorgverleners. Sinds 2016 beschikt 
OLV Ter Veldbloemen over een tovertafel, 

en dit mede dank zij gesponsorde acties 
van MA&P (benefietconcert van het 
Madrigaalkoor op 26 juni in de kerk van 
Scheldewindeke) en de Materrunners 
(benefietloop op 19 juni in Mater). 
 
Voetbalgekte 
 
Ambiance is het codewoord in OLV Ter 
Veldbloemen. Zo supporterden de 
bewoners enthousiast mee met de Rode 
Duivels op het EK. 
 

 
Een van de vele feestjes in OLV Ter 
Veldbloemen. 
 
Veldblommeke 
 
De festivalitis kwam ook tot uiting bij de 
lancering van het “Veldblommeke”, een 
gloednieuw eigen biertje dat de 
Hoevebrouwers uit Zottegem speciaal 
hebben geconcipieerd voor de bewoners 
van het woonzorgcentrum. Het is een 
blond bier met een alcoholgehalte van 
6,5%, aangenaam en zacht van smaak met 
een lichte bittere toets.  
 

 
Lancering van het “Veldblommeke”, een 
nieuw biertje. 
 
 
 

http://m.nieuwsblad.be/cnt/bljva_02137821
http://m.nieuwsblad.be/cnt/bljva_02137821
https://www.facebook.com/olvterveldbloemen/
https://www.facebook.com/olvterveldbloemen/
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Gezelligheid troef 
 
Een verouderde infrastructuur maakt het 
niet noodzakelijk minder aangenaam. De 
enthousiaste inzet van de 
personeelsequipe én de vrijwilligers straalt 
in OLV Ter Veldbloemen warmte en 
gezelligheid uit. Via de facebookpagina (zie 
hierboven) krijg je onder meer een 
duidelijk zicht op de diverse activiteiten en 
evenementen, zowel binnenshuis als 
buitenshuis. 
 

 
Voetbad op het terras op één van de 
warmere zomerdagen. 
 
Lucien van Impe 
 
De Tour de France van 1976 werd, veertig 
jaar na de feiten, als reminiscentiethema 
opgenomen. Er zijn diverse activiteiten 
rond georganiseerd.  
 
Dit kende een hoogtepunt met een 
tentoonstelling van 9 tot 16 september en 
een bezoek in hoogsteigen persoon van “de 
kleine van Mere” op 9 september. Dit 
bezoek ging gepaard met de nodige 
mediabelangstelling van onder meer AVS 
Regionale Televisie en Het Nieuwsblad. 
 

 
Bezoek van Lucien Van Impe. 
 

Kaasavond 
 
Ter ondersteuning van de animatiewerking 
en allerhande sociale activiteiten 
organiseerde OLV Ter Veldbloemen op 
zaterdag 15 oktober een kaasavond. Deze 
ging door in Trefcentrum “Den Amb8” in 
Oosterzele. 430 sympathisanten kwamen 
er op af. 
 

 
 
Plastronneke 
 
Alma De Loore, bewoonster van OLV Ter 
Veldbloemen, vond dat de gedelegeerd 
bestuurder (Wim Vercruyssen) er toch wat 
sjofel gekleed bijliep en best wat meer 
cachet kon gebruiken. Zij breide geheel op 
eigen initiatief een das voor Wim, die dit 
ten zeerste kon appreciëren. 
 

 
Plechtige uitreiking door Alma van de 
nieuwe das voor Wim. 
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WZC De Zilverlinde 
Dreef 2 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 
Tel: 09/363.83.93 
Fax: 09/362.31.24 
Email: info@zilverlinde.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.535 
Erkenningsnummers: PE983 –VZB 252 

 
 
 
Contactpersonen 

Christiaan Geenens 
Leen Van Der Linden 
Directie 
directie@zilverlinde.be 
lvdl@sintfranciscustehuis.be 
Dr. Christiaan Lumen 
Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator 
bp@sintfranciscustehuis.be 
Hilde Temmerman 
Hoofdverpleegkundige 
zorg.hilde@zilverlinde.be 
Stefaan Wolfcarius 
Adjunct Hoofdverpleegkundige 
stefaan.zilverlinde@sintfranciscustehuis.
be 
David De Ridder 
Hoofdverpleegkundige 
zorg.david@zilverlinde.be 
Vera Bovijn 
Kwaliteitscoördinator 
Adjunct Hoofdverpleegkundige 
vb@sintfranciscustehuis.be 

Tina De Mey 
Sociale Dienst 
Preventieadviseur 
Interne vertrouwenspersoon 
socialedienst@zilverlinde.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
me@sintfranciscustehuis.be 
Lutgarde Eeckhout 
Verantwoordelijke Administratie & 
Boekhouding 
administratie@zilverlinde.be 

 

 
Hoe het vroeger was: klooster en pastorij 
in Scheldewindeke. 
 

 
Hoe het nu is: zicht op de tuin in De 
Zilverlinde. 
 

mailto:info@zilverlinde.be
http://www.groepsf.be/
mailto:directie@zilverlinde.be
mailto:lvdl@sintfranciscustehuis.be
mailto:bp@sintfranciscustehuis.be
mailto:zorg.hilde@zilverlinde.be
mailto:stefaan.zilverlinde@sintfranciscustehuis.be
mailto:stefaan.zilverlinde@sintfranciscustehuis.be
mailto:zorg.david@zilverlinde.be
mailto:vb@sintfranciscustehuis.be
mailto:socialedienst@zilverlinde.be
mailto:me@sintfranciscustehuis.be
mailto:administratie@zilverlinde.be
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Organogram De Zilverlinde 
 

 

Directie 

Staffuncties 

Sociale dienst & 
preventieadviseur 

Personeelsadministratie 
(idem OLVTV en SFT Brakel) 

Kwaliteitscoördinator 

Verantwoordelijke 
Administratie & 

Boekhouding 

Hoofdverpleegkundige 
oudbouw 

Adjunct 
Hoofdverpleegkundige 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistieke medewerkers 

Hoofdverpleegkundige 
nieuwbouw 

Adjunct 
Hoofdverpleegkundige 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistieke medewerkers 

Ergo/Animatie Kinesitherapie 
Unit Manager 
Hoteldiensten 

Koks 

Keukenpersoneel 

Technische dienst Poetsdienst 

CRA CPBW Oosterzele 
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Balto 
 
Hij is nog jong en speels, maar is de 
lieveling van iedereen. Balto, de 
herdershondpup deed in 2016 zijn intrede 
in WZC De Zilverlinde. Hij zorgt voor een 
frisse wind bij de bewoners. Wanneer de 
viervoeter komt, zijn de bewoners laaiend 
enthousiast, want dankzij Balto vertellen 
ze meer en vooral, bewegen ze meer. 
Bewoners die amper nog bewogen, willen 
nu maar al te graag de hond aaien en met 
hem spelen. De Zilverlinde gaat hiermee 
het Sint Franciscustehuis achterna, dat 
sinds lang een pioniersrol vervult op het 
vlak van huisdierenbeleid. Zie tevens het 
artikel in het Nieuwsblad 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160
408_02226185 
 

 
Balto, de lieveling van De Zilverlinde, is 
intussen al een tikkeltje groter geworden. 
 
Barbecue voor de medewerkers 
 
Op 2 juni ging in De Zilverlinde een 
barbecue door, waarop zowel de 
medewerkers van De Zilverlinde als OLV 
Ter Veldbloemen waren uitgenodigd. Een 
ideale gelegenheid om bij te praten en 
mekaar beter te leren kennen. 
 

 
BBQ specialisten aan het werk. 
 
Weidefeesten 
 
Jaarlijks gaan in augustus de weidefeesten 
door in Scheldewindeke, met onder meer 
een feestnamiddag voor senioren. Een 
twintigtal bewoners van zowel De 
Zilverlinde als OLV Ter Veldbloemen 
kwamen met de huifkar afgezakt naar de 
feesttent. Na de koffie met zoete broodjes, 
volgden twee optredens met gelegenheid 
tot zang en dans. 
 

 
Huifkarrentocht in het kader van de 
weidefeesten. 
 
Dag van de zorgkundige 
 
Ter gelegenheid van de dag van de 
zorgkundige, konden de medewerkers van 
De Zilverlinde op 27 oktober genieten van 
een hapje en een drankje. 
 
Kerstmarkt 
 
De kerstmarkt in De Zilverlinde is intussen 
ook een klassieker geworden. Deze ging dit 
jaar door op 14 december. 
 
 
 
 
 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160408_02226185
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160408_02226185
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Een waaier aan activiteiten 
 
Het animatieprogramma is opgesplitst in 
diverse categorieën van activiteiten, 
waarbij men er naar streeft om aan de 
bewoners zowel in de voor- als namiddag 
een activiteit aan te bieden. 
 

 
Regelmatig gaat in De Zilverlinde een 
frietkotmiddag door. 
 
Naast de hierboven opgesomde 
evenementen, vonden in de loop van 2016 
onder meer volgende activiteiten plaats: 
 

 Valentijnsdiner; 

 Bezoek aan Huize Ten Berg in 
Munkzwalm; 

 Paaseierenzoektocht; 

 “Kokerello” (kookactiviteiten); 

 Specifiek programma in het kader van 
de week van de valpreventie; 

 Seniorenmaand in november; 

 Dansnamiddagen; 

 Frietkot- en ijscrème(na)middagen; 

 Bijwonen van de algemene repetitie 
van het schoolfeest in de basisschool 
van Scheldewindeke; 

 Diverse uitstappen; 

 Barbecue en cocktailbar; 

 Bedevaart naar Oostakker; 

 Naar aanleiding van wereld dierendag 
op 4 oktober kwamen diverse dieren 
op bezoek in De Zilverlinde (hondjes, 
paarden, kippen, parkieten, duiven, 
visjes, schildpadden, konijnen, …). 

 

 
Op wereld dierendag kwamen zelfs 
paarden op bezoek in De Zilverlinde. 
 

 
Affiche met aankondiging van de diverse 
activiteiten tijdens de seniorenmaand. 
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WZC Sint Jozef 
Bruulstraat 17 
9450 Haaltert 
Tel: 053/83.46.30 
Fax: 053/83.56.46 
Email: info@stjozefhaaltert.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.238 
Erkenningsnummers: PE1346 – VZB253 
– KPE 1346 – PE1727 – PE2777 

 
Contactpersonen 

Jean Marie Van Cauwenberge 
Directeur 
jm@stjozehaaltert.be 
Dr. H. Van der Stockt 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
(CRA) 
Mark Beelaert 
Hoofdverpleegkundige Stil Geluk 
mark@stjozefhaaltert.be 
Corina Veirman 
Hoofdverpleegkundige Morgendauw 
corina@stjozefhaaltert.be 
Darien Al-Karzoun 
Coördinator Dagverzorgingscentrum 
dvc@stjozefhaaltert.be 
Els Verstraeten 
Verantwoordelijke animatie en 
reactivatie 
elsv@stjozefhaaltert.be 
Griet Gijsels 
Sociale Dienst 
Interne vertrouwenspersoon 
griet@stjozefhaaltert.be 
Ingrid Prieus 
Administratie & Boekhouding 
ingrid@stjozefhaaltert.be 

Klaartje Van Cauwenberge 
Kwaliteitscoördinator 
Personeelsaangelegenheden 
kvc@stjozefhaaltert.be 
Eddy Van Grootenbrulle 
Preventieadviseur 
eddy@stjozefhaaltert.be 

 

 
Hoe het vroeger was: het klooster in de 
Bruulstraat. 
 

 
Hoe het nu is: de woonzorgsite van Sint 
Jozef. 
 
 

mailto:info@stjozefhaaltert.be
http://www.groepsf.be/
mailto:jm@stjozehaaltert.be
mailto:mark@stjozefhaaltert.be
mailto:corina@stjozefhaaltert.be
mailto:dvc@stjozefhaaltert.be
mailto:elsv@stjozefhaaltert.be
mailto:griet@stjozefhaaltert.be
mailto:ingrid@stjozefhaaltert.be
mailto:kvc@stjozefhaaltert.be
mailto:eddy@stjozefhaaltert.be
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Organogram Sint Jozef 
 

Directeur 

Staffuncties 

Kwaliteitscoördinator 

Preventieadviseur 

Personeelsadministratie 

Pastoraal 

Verantwoordelijke sociale 
dienst 

Verantwoordelijke 
administratie & 

boekhouding 

Verantwoordelijke 
animatie en reactivatie 

Animatie 

Kine 

Ergotherapie 

Coördinator DVC 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistieke medewerkers 

Hoofdverpleegkundige Stil 
Geluk 

Adjunct 
Hoofdverpleegkundige 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistieke medewerkers 

Hoofdverpleegkundige 
Morgendauw 

Adjunct 
Hoofdverpleegkundige 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistieke medewerkers 

Keukenchef 

koks 

Keukenpersoneel 

 Poetsdienst  Technische dienst 

CRA CPBW Sint Jozef 
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Oude koeien 
 
Bewoners, familieleden en personeel 
genoten op 24 februari van het toneelstuk 
“Oude Koeien”, met actrices Karin Jacobs 
en Vera Puts. Het toneelstuk speelde twee 
keer in de polyvalente zaal van het 
woonzorgcentrum. De opbrengst ging naar 
Kom Op Tegen Kanker. Het stuk gaat over 
twee vriendinnen op leeftijd die 
terugdenken aan vroeger, maar ook leren 
omgaan met moderne media. Zie tevens 
het artikel in Het Laatste Nieuws: 
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-
haaltert/toneel-in-woonzorgcentrum-sint-
jozef-a2641902/ 
 

 
Toneelvoorstelling “Oude koeien”. 
 
Bedevaart 
 
Zowel vanuit het woonzorgcentrum, het 
dagverzorgingscentrum als de 
assistentiewoningen worden diverse 
uitstappen georganiseerd. De jaarlijkse 
bedevaart naar Oostakker is daarbij een 
klassieker. Deze vond dit jaar plaats op 26 
mei, en de weergoden waren ons gunstig 
gezind. 
 

 
Naar Oostakker op 26 mei. 
 
 

Nog eens barbecue 
 
Net als in Oosterzele, ging ook in Haaltert 
een gemeenschappelijke barbecue door 
voor de medewerkers van de twee 
voorzieningen (Sint Anna en Sint Jozef). 
Deze barbecue vond plaats op 
vrijdagavond 2 september in WZC Sint 
Jozef. 
 
Infobrochure 
 
In het kader van het preventiebeleid kwam 
in WZC Sint Jozef een interessante 
infobrochure tot stand rond  rond stress, 
overspannigheid en burn out bij 
medewerkers. Zowel risicofactoren als 
behandelingsmethoden komen in deze 
brochure aan bod. Binnen de VZW 
kwamen eerder al soortgelijke brochures 
tot stand, zo onder meer ter preventie van 
rugklachten (een initiatief van het 
kinéteam in het Sint Franciscustehuis). 
 

 
Infobrochure ter preventie van stress bij 
de werknemers. 
 
Muziekvoorstelling “Wijsneus” 
 
In de Westerse wereld is er in de loop der 
decennia een fobie ontstaan tegenover het 
natuurlijkste proces dat er bestaat op 
aarde en ver daarbuiten, met name 
‘verouderen’. Oud worden is lelijk worden, 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-haaltert/toneel-in-woonzorgcentrum-sint-jozef-a2641902/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-haaltert/toneel-in-woonzorgcentrum-sint-jozef-a2641902/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-haaltert/toneel-in-woonzorgcentrum-sint-jozef-a2641902/
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behoeftig worden, ziek worden, 
vereenzamen, pijn lijden, ongelukkig 
worden, enzovoort. Men probeert 
tevergeefs de meest uiteenlopende trucjes 
uit om het proces tegen te gaan, stop te 
zetten of zelfs om te keren. 
 

 
Raf De Bruyn brengt “Wijsneus”. 
 
Met de muziekvoorstelling “Wijsneus” 
onderneemt Raf De Bruyn een schuchtere 
poging om het tij te keren. Hij zet de 
maatschappij een spiegel voor en 
confronteert haar met vele tegenstellingen, 
met als enig doel het taboe te doorbreken. 
Oud worden hoort bij het leven, of meer 
nog, leven ìs oud worden. Laten we 
stoppen met verdringen en de derde 
leeftijd terug betrekken in de samenleving. 
Het is in ieders belang.  
 
Raf De Bruyn bracht deze humoristische, 
doch scherpe, en soms confronterende 
muziekvoorstelling in WZC Sint Jozef op 
woensdagavond 22 september. Zowel 
familieleden van bewoners  als 
medewerkers waren hierop uitgenodigd. 
 
Aangename nazomer 
 

 
Genieten van de natuur op de 
nazomerwandeling. 

Het weertje in de maand september was 
prima. Daardoor konden de bewoners 
volop genieten van de wandeling op 23 
september naar de vijver in 
Nieuwerkerken. 
 
Zingen is gezond 
 
Zingen blijft een belangrijke 
animatievorm. WZC Sint Jozef kan 
hiervoor onder meer beroep doen op 
Mario Poisson, bewoner van de 
assistentiewoningen, die een rijke ervaring 
heeft als gitarist en toetsenist. Onder 
begeleiding van Mario worden regelmatig 
zangevenementen georganiseerd, niet 
alleen in Sint Jozef, maar ook in Sint 
Anna. 
 

 
Zangevenement met Mario Poisson. 
 
Taartenslag 
 
Wegens uitbreidingswerken aan de  
polyvalente zaal, kon het jaarlijks 
spaghetti- en croquefestijn niet doorgaan. 
In de plaats daarvan werd in oktober een 
heuse taartenslag georganiseerd. De 
opbrengst hiervan was bestemd voor de 
animatiewerking. 
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WZC Sint Anna 
Stationsstraat 165 
9450 Haaltert 
Tel: 053/83.67.77 
Fax: 053/83.73.33 
Email: info@wzcsintanna.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.226.199.488 
Erkenningsnummers: PE120 – VZB2233 

 
Contactpersonen 

Jan De Maeseneire 
Directeur 
jan@wzcsintanna.be 
Dr. Geert Goossens 
Coördinerend en Raadgevend arts (CRA) 
Lieve Haegeman 
Hoofdverpleegkundige 
lieve@wzcsintanna.be 
Anne Van Driessche 
Hoofdverpleegkundige 
annevd@wzcsintanna.be 
Daphne De Strooper 
Hoofdverpleegkundige 
daphne@wzcsintanna.be 
Murielle Permentier 
Kwaliteitscoördinator 
murielle@wzcsintanna.be 
Mieke De Moor 
Interne vertrouwenspersoon 
dm.mieke@gmail.com 
Brigitte Ledegen 
Boekhouding 
brigitte@wzcsintanna.be 
Lut Van Huylenbroeck 
Preventieadviseur 
Personeelsaangelegenheden 
lut@wzcsintanna.be 

 
 

 
 

 
 

 
Enkele sfeerbeelden van hoe het vroeger 
was: “maison de cure” van Dr. Demade. 
 

 
WZC Sint Anna vandaag. 
 

mailto:info@wzcsintanna.be
http://www.groepsf.be/
mailto:jan@wzcsintanna.be
mailto:lieve@wzcsintanna.be
mailto:annevd@wzcsintanna.be
mailto:daphne@wzcsintanna.be
mailto:murielle@wzcsintanna.be
mailto:dm.mieke@gmail.com
mailto:brigitte@wzcsintanna.be
mailto:lut@wzcsintanna.be
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Organogram Sint Anna 
 

 

 
 

Directeur 

Hoofdverpleegkundige 
Gelijkvloers 

Palliatief referente 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistieke medewerkers 

Hoofdverpleegkundige 
1° verdieping 

Palliatief referente 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistieke medewerkers 

Hoofdverpleegkundige 
2° en 3° verdieping 

Adjunct 
Hoofdverpleegkundige 

Verpleegkundigen 

Zorgkundigen 

Logistieke medewerkers 

Paramedische dienst 

Referentiepersoon 
dementie 

Animatie 

Ergotherapie 

Kinesitherapie 

Ondersteunende 
diensten 

Loonadministratie & 
preventieadviseur 

Boekhouding 

Poetsdienst 

Technische dienst 

Chef keuken 

Koks 

Keukenpersoneel 

CRA CPBW Sint Anna 
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Facebook 
 
WZC Sint Anna is eveneens actief op 
Facebook. Het reilen en zeilen van het 
woonzorgcentrum kan u volgen via  
https://www.facebook.com/wzcsintanna/ 
 
Zomermarktje 
 
Op 23 juni organiseerde WZC Sint Anna 
een zomermarktje. Tal van gegadigden 
kwamen erop af: bewoners, familie, 
vrijwilligers en medewerkers. 
 

 
Gezellige sfeer op het zomermarktje. 
 
Feest van Sint Anna 
 
Op 26 juli vierde men het Sint Anna feest, 
met een eucharistieviering gevolgd door 
een aperitief op de afdeling. In de 
namiddag smulde men van een 
taartenbuffet en kon men genieten van 
gepaste muziek. 
 

 
Taart en muziek op het Sint Annafeest. 
 
Naar zee 
 
De animatieactiviteiten met de bewoners 
gaan niet alleen in huis door. Daarnaast 
worden ook frequent activiteiten 
buitenhuis georganiseerd. De jaarlijkse 

uitstap naar zee is daarbij een vast 
onderdeel. Op 31 augustus konden de 
bewoners, onder begeleiding van 
personeel, familie en vrijwilligers, genieten 
van een dagje Oostende. 
 

 
Een dagje Oostende. 
 
Kaas- en wijnavond 
 
Op 14 oktober organiseerde het 
animatieteam de 11° kaas- en wijnavond. 
Er was de mogelijkheid om aan te schuiven 
aan een riant kaasbuffet of te kiezen voor 
een vleesschotel. Met de opbrengst wordt 
een “tovertafel” aangeschaft (eerder 
toegelicht bij OLV Ter Veldbloemen). 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/wzcsintanna/
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VZW 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: Woonzorgcentrum met 

173 woongelegenheden, en aanleunend 31 assistentiewoningen (“Alverna”). Op de site 
is tevens een medisch centrum gevestigd, dat wordt uitgebaat door AZ Glorieux Ronse. 

- OLV Ter Veldbloemen, Meerstraat 22, 9860 Oosterzele: Woonzorgcentrum met 
48 woongelegenheden. 

- De Zilverlinde, Dreef 2, 9860 Oosterzele (Scheldewindeke): Woonzorgcentrum met 
74 woongelegenheden. 

- Sint Jozef, Bruulstraat 17. 9450 Haaltert: Woonzorgcentrum met 74 
woongelegenheden, en aanleunend 30 assistentiewoningen (“Pastorale”). De site omvat 
tevens een dagverzorgingscentrum met 16 verblijfsgelegenheden. 

- Sint Anna, Stationsstraat 165, 9450 Haaltert: Woonzorgcentrum met 99 
woongelegenheden. 

Het ondernemingsnummer van de VZW is 412.763.704. De maatschappelijke zetel is 
gevestigd in Brakel (Sint Martensstraat 3). 

 


