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I. Introductie 
 
Op de titelbladzijde geen kiekjes van 
gebouwen deze keer. Een beetje een 
bewuste keuze. Zorginstellingen pakken 
immers graag uit met hun hippe en 
mondaine infrastructuur. Inkomhallen van 
bepaalde ziekenhuizen 1 doen denken aan 
Brussels Airport of Schiphol. Met het 
bouwbudget van zo’n inkomhall alleen al 
kan men makkelijk een of meerdere 
woonzorgcentra bouwen. Maar wie zijn wij 
om daar verder een waardeoordeel over te 
vellen… We kunnen alleen maar 
vaststellen dat onze gebouwen minder hip 
en minder mondain zijn. Onze budgetten 
zijn immers beperkt en de tijd van de 
ongebreidelde subsidiestromen is – 
althans voor de ouderenzorg – voorbij. 
Maar zelfs al zijn de budgetten en 
middelen onbeperkt, dan nog hoeft niet 
alles geïnvesteerd te worden in bakstenen, 
gouden deurklinken, zinloze kunstwerken 
of hightech technologie. We investeren - 
denken we - beter in warme zorg, met 
gemotiveerde en deskundige medewerkers 
en vrijwilligers. Op die manier hopen we 
onze bewoners/cliënten de best mogelijke 
zorgen te kunnen aanbieden. 
 
Als bestuur en directie blijft het onze taak 
en onze plicht om ten behoeve van onze 
medewerkers een zo aangenaam mogelijk 
werkklimaat te creëren (zie hierover 
verder de tevredenheidsmeting bij de 
medewerkers). 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. Het 
blijft een uitdaging om de financiën onder 
controle te houden. Door met 5 
voorzieningen samen te werken in één 

                                                           
1
 Idem dito geldt overigens voor de 

administratieve gebouwen van sommige 
thuiszorgdiensten en ziekenfondsen. 

VZW, kunnen we gelukkig solidariseren en 
wat meer financiële stabiliteit garanderen. 
 

 
 
Reeds in 2016 onderschreven wij een 
charter “Goed Bestuur”. Dit impliceert 
onder meer 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 2017. We starten in punt II 
met enkele kerncijfers, 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. 

Zorg/Kwaliteit rond de 
bewoner 

Tevreden 
medewerkers 

Stabiele 
financiële 
structuur 
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II. Enkele kerncijfers 
 
Anno 2017 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 186 135,31 
OLV Ter Veldbloemen 40 27,81 
De Zilverlinde 79 55,78 
Sint Jozef 90 66,06 
Sint Anna 106 66,99 
TOTAAL 501 351,95 

 
Ingevolge het moratoriumbeleid van de 
Vlaamse overheid (erkenningskalender) en 
de drooglegging van de VIPA subsidies is 

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: 
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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. 
 
In de loop van 2017 verwelkomden we 
Helga De Pelsmaeker als nieuw lid in het 
Directiecomité. Helga is al jaren 
verantwoordelijk voor het paramedisch 
team in het Sint Franciscustehuis en 
tevens de stuwende kracht achter de 
kwaliteitswerkgroep binnen de VZW. 
 
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. Helga DE PELSMAEKER, 
Kwaliteitscoördinator VZW en 
Verantwoordelijke Paramedisch team 
Sint Franciscustehuis. 

6. Wim VERCRUYSSEN, Gedelegeerd 
Bestuurder VZW 

 

 
Het Directiecomité met v.l.n.r. Leen Van 
Der Linden, Christian Geenens, Wim 
Vercruyssen, Helga De Pelsmaeker, Jan 
De Maeseneire en Jean-Marie Van 
Cauwenberge. 
 
De filosofie achter de 
overkoepelende werking 
 
Het feit dat via één overkoepelende VZW 
wordt gewerkt, betekent geenszins dat 
alles geglobaliseerd en/of gecentraliseerd 
wordt. De gehanteerde filosofie is er één 
van gezonde, evenwichtige en rationele 
samenwerking, waarbij er ook over 
gewaakt wordt dat de eigenheid van elke 
voorziening gerespecteerd blijft.  
 
Via de weg van de geleidelijkheid, en voor 
zover hiermee daadwerkelijk een 
meerwaarde kan worden gecreëerd, wordt 
getracht om de overkoepelende werking 
langzamerhand uit te bouwen. Anno 2017 
behelst de overkoepelende werking 
voornamelijk volgende facetten: 
 
Bestuur 
Op het vlak van bestuur is er één algemene 
vergadering, raad van bestuur en 
directiecomité. Daarbij waakt Wim 
Vercruyssen er als gedelegeerd bestuurder 
over dat de neuzen zo goed als mogelijk in 
dezelfde richting wijzen. 
 
Boekhouding 
Per voorziening zijn er aparte 
erkenningsnummers met aparte 
boekhoudingen. OLV Ter Veldbloemen en 
De Zilverlinde vormen hierop een 
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uitzondering: beide voorzieningen worden 
uitgebaat onder hetzelfde 
erkenningsnummer en voeren ook een 
gezamenlijke boekhouding (zie hierover 
verder het luik gezamenlijke erkenning). 
De boekhoudingen van alle voorzieningen 
worden geconsolideerd via één 
jaarrekening. De coördinatie hiervan 
berust bij Karien Decordier, die fungeert 
als verantwoordelijke boekhouding en 
administratie binnen de VZW. 
 
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 
personeelsaangelegenheden worden 
opgevolgd door Marieke Eggermont, 
Klaartje Van Cauwenberge en Lut Van 
Huylenbroeck. 
 
Preventie 
Kurt Schotte is aangesteld als 
overkoepelend preventieadviseur binnen 
de VZW. Daarnaast zijn er ook lokale 
preventieadviseurs aangesteld per CPBW 
(zie hierover verder het item CPBW). Het 
betreft hier respectievelijk: 
- Kurt Schotte voor het CPBW Brakel; 
- Marjan Himpe voor het CPBW 

Oosterzele; 
- Jolien Volckaert met assistentie van 

Lut Van Huylenbroeck voor het CPBW 
Haaltert. 

 
Kwaliteit 
Voorts is er een belangrijke taak weggelegd 
voor de kwaliteitswerkgroep, waarin de 
kwaliteitscoördinatoren van alle 
voorzieningen participeren en waarvoor 
Helga De Pelsmaeker fungeert als 
overkoepelend kwaliteitscoördinator op 
VZW-niveau. De kwaliteitscoördinatoren 
in de respectievelijke voorzieningen zijn: 
- Helga De Pelsmaeker voor het Sint 

Franciscustehuis; 
- Bérénice Prieels voor De Zilverlinde en 

OLV Ter Veldbloemen; 
- Klaartje van Cauwenberge voor Sint 

Jozef; 
- Jolien Volckaert voor Sint Anna. 
Vanuit de kwaliteitswerkgroep worden 
onder meer de tevredenheidsmetingen bij 
de medewerkers, bewoners en familie 

georganiseerd. Ook WZC Meredal uit 
Erpe-Mere is actief betrokken bij de 
kwaliteitswerkgroep (zie hierover verder 
het GOM samenwerkingsverband). 
 
Informatieveiligheid 
Op het vlak van informatieveiligheid zijn 
de voorzieningen aan heel wat nieuwe 
verplichtingen onderworpen. Binnen dit 
kader is op VZW-niveau Klaartje Van 
Cauwenberge aangesteld als 
informatieveiligheidsconsulent en “data 
protection officer”. 
 
Gezamenlijke erkenning voor de 
woonzorgcentra in Oosterzele 
 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen 
meerdere vestigingen gezamenlijk worden 
erkend als één woonzorgcentrum. Idem 
dito geldt voor de erkenningen kortverblijf 
en RVT die aan het betreffend 
woonzorgcentrum gekoppeld zijn. De 
uitvoeringsmodaliteiten hiervan zijn 
vastgelegd in een Besluit van de Vlaamse 
Regering van 9 mei 2014.  
 
Ingevolge bovenvermeld besluit is het 
theoretisch mogelijk om de voorzieningen 
in Oosterzele (WZC De Zilverlinde en WZC 
OLV Ter Veldbloemen) samen te brengen 
onder één erkenningsnummer. Idem dito 
geldt voor de voorzieningen in Haaltert 
(WZC Sint Anna en WZC Sint Jozef). 
 
Voor wat betreft Haaltert, is een 
gezamenlijke erkenning nog niet 
onmiddellijk aan de orde. Voor wat betreft 
Oosterzele daarentegen, worden OLV Ter 
Veldbloemen en De Zilverlinde sinds 1 
januari 2017 uitgebaat onder hetzelfde 
erkenningsnummer. Deze beslissing was 
onder meer noodzakelijk om de voorziene 
bouwplannen adequaat te kunnen 
uitvoeren: bij de herconditionering van De 
Zilverlinde zullen woongelegenheden 
moeten worden afgebouwd, waarvoor op 
de nieuwe campus van OLV Ter 
Veldbloemen een buffer voorzien is van 12 
woongelegenheden. Deze switch van 
woongelegenheden kan enkel worden 
uitgevoerd indien beide campussen onder 
één erkenningsnummer zijn erkend. 
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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-
informatieveiligheid 
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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 
Albertha Houari 
Wilhelmus Van Zon 
Cindy Dezutter 
Werknemersafvaardiging 
(plaatsvervangers) 
Kathleen De Bock 
Sabine Haezebroeck 
Wendy De Frenne 
Luc De Boeck 
Johan Verstraete 
Lisa Meulenijzer 

 
 
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: 
 
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 

 
Afdeling Oosterzele – WZC OLV Ter 
Veldbloemen & De Zilverlinde 

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

 
Afdeling Haaltert – WZC Sint Jozef & Sint 
Anna 

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

 
Aankoop AED defibrillatoren 
 
In samenspraak met de medewerkers heeft 
VZW Groep Sint Franciscus 5 AED-
defibrillatoren aangekocht. Alle 
woonzorgcentra van de VZW (Sint 
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Franciscustehuis in Brakel OLV Ter 
Veldbloemen en De Zilverlinde in 
Oosterzele, Sint Jozef en Sint Anna in 
Haaltert) beschikken nu over dergelijk 
toestel. 
 
Een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) is een toestel dat kan worden 
gebruikt voor het reanimeren van 
personen met hartproblemen (meer in het 
bijzonder bij een circulatiestilstand als 
gevolg van ventrikelfibrilleren). Het toestel 
is heel eenvoudig in gebruik en iedereen 
kan het zonder gevaar bedienen indien dat 
nodig zou zijn. Niettemin werd voor de 
medewerkers toch in een passende 
opleiding voorzien zodat ze vertrouwd zijn 
met het toestel. De toestellen staan in elk 
woonzorgcentrum centraal opgesteld, op 
een duidelijk aangeduide plaats, zodat ze 
niet alleen bruikbaar zijn binnen de 
voorziening, maar ook voor de buurt 
bereikbaar zijn. 
 

 
Op de foto (vlnr): Katrien Troncquo 
(secretaris ondernemingsraad), Wim 
Vercruyssen (gedelegeerd bestuurder) en 
Kurt Schotte (preventieadviseur). 
 
Uniforme aankoopprocedure in het 
kader van preventie 
 
Kurt Schotte, overkoepelend 
preventieadviseur, heeft in de loop van 
2017 een aankoopprocedure uitgewerkt, 
die er moet voor zorgen dat enkel “veilige” 
producten/apparaten etc … worden 
binnengebracht. Deze procedure is eerst 
uitgetest in het Sint Franciscustehuis 
Brakel en zo ook geleidelijk aan 
geïmplementeerd in de andere 
voorzieningen van de VZW, en dit in 
samenspraak met de lokale 

preventieadviseurs en de respectievelijke 
CPBW’s. Kort samengevat ziet de 
procedure er als volgt uit: 
 
- Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen type A en type B bestellingen. 
- Type A valt buiten de procedure. Dit 

betreft voorwerpen zonder of met een 
heel beperkt risico. 

- Type B zijn bestellingen met een zeker 
risico, waarbij verdere analyse 
aangewezen is. Daarbij wordt een 
opsplitsing gemaakt tussen 
objecten/bestellingen die volledig 
identiek zijn als eerdere bestellingen 
(type B1) en volledig nieuwe 
objecten/bestellingen (type B2). 

- Type B1: bestelbon wordt zonder 
verder onderzoek afgetekend door de 
preventieadviseur. 

- Type B2: bestelbon wordt pas 
afgetekend door de preventieadviseur 
nadat hij een risicoanalyse heeft 
uitgevoerd en passende adviezen heeft 
geformuleerd. Bij levering wordt 
gecheckt of er voldaan is aan de 
voorwaarden van de preventieadviseur, 
die daarna een indienststellingsverslag 
zal afleveren voordat de bestelling in 
gebruik genomen wordt, na opleiding 
van het betrokken personeel.  

 
Vrijwilligerswerking 
 
Naast de personeelsleden, zijn binnen de 
VZW meer dan 120 vrijwilligers actief. 
Deze presteren op jaarbasis meer dan 
13.000 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. 
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De vrijwilligers van het Sint 
Franciscustehuis konden op 10 maart 
genieten van een ontbijtbuffet. 
 
Medewerkerstevredenheid 

 
 
In navolging van de tevredenheidsenquête 
die in 2014 plaatsvond, is in 2017 een 
nieuw tevredenheidsonderzoek 
georganiseerd. Alle medewerkers van de 
vijf voorzieningen werden hierbij in de 
gelegenheid gesteld om via de computer 
aan de enquête deel te nemen (ook 
invullen op papier was mogelijk). De 
deelname was geheel vrijblijvend en de 
vertrouwelijkheid bleef absoluut 
gewaarborgd. Uiteindelijk werd voor de 
totaliteit van de VZW een responsratio 
bereikt van 72%. In 2014 lag de 
responsratio lager (34,62%). 
 
De resultaten van het onderzoek kunnen 
als volgt worden samengevat: 
 
- Op niveau van de VZW (alle 

voorzieningen samen) bedraagt de 
algemene tevredenheidsgraad (= van 
zeer tevreden tot neutraal) 96%. In 
2014 was dit 81,17% 

- In het Sint Franciscustehuis bedraagt 
de algemene tevredenheidsgraad 97% 
(in 2014 75,40%). 

- In OLV Ter Veldbloemen bedraagt de 
algemene tevredenheidsgraad 96% (in 
2014 81,25%). 

- In De Zilverlinde bedraagt de 
algemene tevredenheidsgraad 86% (in 
2014 74,19%). 

- In Sint Jozef wordt een score behaald 
van 100% (in 2014 92,86%) 

- De score in Sint Anna bedraagt 99% (in 
2014 87,88%). 

 

 
Naast de goede scores op het vlak van 
algemene tevredenheid, 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). 
 
Uiteraard is niet alles “rozengeur en 
maneschijn”. Zo zijn uit de enquête ook tal 
van punten tot uiting gekomen, waaraan 
verder moet geremedieerd worden, onder 
meer met betrekking tot: 
 
- onderlinge communicatie. 
- samenwerking in en tussen de teams. 
- werkdruk, voornamelijk dan bij plotse 

ziekte van collega’s. 
 
Cursus Nederlands op de werkvloer 
 
Om de integratie van onze allochtone 
medewerkers te bevorderen, organiseerde 
Groep Sint Franciscus, in samenwerking 
met VZW Vokans, een cursus Nederlands 
op de werkvloer. Deze lessenreeks had 
plaats in WZC Sint Jozef Haaltert. De 
cursisten werden opgedeeld in een 
zorggroep (verpleegkundigen, 
zorgkundigen) met 7 deelnemers en een 
niet-zorggroep (poetsdienst, 
keukenpersoneel) met 10 deelnemers. In 
totaal werd er per groep 34u les gegeven 
van 31 augustus tot 9 november 2017. 
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Docente en deelnemers van de cursus 
Nederlands op de werkvloer. Op de foto 
boven de niet-zorggroep en op de foto 
onder de zorggroep. 

 
 
Pro-Q-Kine kwaliteitslabel 
 
In het licht van het Pro-Q-Kine 
kwaliteitslabel is VZW Groep Sint 
Franciscus begin 2017 gestart met de 
organisatie van een aantal 
opleidingssessies voor kinesitherapeuten. 
Zowel kinesitherapeuten werkzaam binnen 
de VZW als collega’s van woonzorgcentra 
uit de regio waarmee worden 
samengewerkt konden hieraan deelnemen. 
 

 
Vorming voor kinesitherapeuten op 14 
september met Wim De Wilde. 
 
 
 
 

Kiezen voor waarden en daden 
 
Onder het motto “Kiezen voor waarden en 
daden” kwamen leidinggevenden en staf 
van de 5 voorzieningen op 25 april bijeen 
om nader van gedachten te wisselen over 
de kernwaarden van de VZW, zijnde 
Mensgerichtheid-Eenvoud-Integriteit. 
 

 
Brainstorm op 25 april in één van de 
werkgroepjes. 
 
Onze kernwaarden (afgekort MEI, de 
maand waarin alles groeit en openbloeit) 
trachten we als volgt binnen de organisatie 
te vertalen en te implementeren: 
 
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. 

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

 
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. 
 
Uniforme klachtenprocedure voor 
bewoners en familie 
 
Vanuit de kwaliteitswerkgroep is een 
uniforme klachtenprocedure uitgewerkt 
voor bewoners en familie. Dergelijke 
aanpak laat ook toe om het aantal klachten 
in de respectievelijke voorzieningen op een 
gelijkaardige manier in beeld te brengen. 
Ook WZC Meredal past deze procedure 
toe. 
 
Meteen is ook van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om hiernavolgende missie/visie 
te onderschrijven op het vlak van 
klachtenbehandeling m.b.t. bewoners en 
familie: 
 
De stem van de bewoner, en de familie is 
voor ons onmisbaar en tevredenheid staat 
bij ons hoog in het vaandel. Daarom 
houden we op geregelde tijdstippen 
gebruikersraden én infomomenten voor 
bewoners en familie. Wij toetsen alsdan 
onze werking en proberen zo veel 
mogelijk te peilen naar suggesties om 
onze werking te optimaliseren.  
 
Soms kan het zijn dat bewoners, familie of 
derden… niet tevreden zijn over onze 
hulp- en dienstverlening. 
 
VZW Groep Sint Franciscus, met 
woonzorgcentra in Brakel (Sint 
Franciscustehuis), Oosterzele (OLV Ter 
Veldbloemen en De Zilverlinde) en 
Haaltert (Sint Jozef en Sint Anna), staat 
open voor ongenoegens, klachten en 
verbeterwensen inzake alle aspecten van 

de zorg- en dienstverlening en weerhoudt 
zich van represaillemaatregelen wanneer 
die worden geuit door de bewoner en/of 
zijn naasten. Wij trachten ook om het 
indienen van een klacht zo laagdrempelig 
mogelijk te houden.  
 
Klachten en meldingen van de bewoners 
en/of zijn naasten vormen voor ons 
namelijk een sleutelinzicht om in kaart te 
brengen wat de knelpunten zijn binnen 
onze woonzorgcentra. VZW Groep Sint-
Franciscus beschouwt het klachtenbeleid 
als een onderdeel van het 
‘verbetermanagement’ binnen onze groep. 
Het doel is zorg te dragen dat alle 
klachten, op welke manier dan ook, in 
onze voorzieninen doordringen en op een 
systematische manier worden verwerkt 
tot daadwerkelijke verbetermaatregelen.  
 
Voorliggende missie/visie rond 
klachtenbehandeling maakt integraal deel 
uit van het gevoerd kwaliteitsbeleid, 
waarbij er overeenkomstig de waarden 
van de organisatie (mensgericht-
eenvoud-integriteit) naar gestreefd wordt 
om aan de bewoners de best mogelijk 
zorgen te verlenen. 
 
Dezelfde principes worden gehanteerd 
m.b.t. klachten en besognes  van 
medewerkers, waarbij zowel de 
leidinggevenden, de directie als de interne 
en externe vertrouwenspersonen als 
aanspreekpunt kunnen fungeren. Hierbij 
wordt van de medewerker wel een 
minimum aan respect verwacht ten 
overstaan van zijn/haar leidinggevende, de 
directie alsook ten opzichte van de 
organisatie. 
 
Opnamebeleid 
 
De voorzieningen spitsen zich 
voornamelijk toe op opname van zwaar 
zorgbehoevende ouderen en personen met 
dementie. 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 

 
 

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 
2017 van toepassing waren 2. 
 
Sint Franciscustehuis Brakel 

Bloemenhof éénpersoonskamer 
type 1 

42,60 

Bloemenhof éénpersoonskamer 
type 2 

43,70 

Bloemenhof éénpersoonskamer 
type 3 

48,40 

Bloemenhof tweepersoonskamer  39,91 
‘t Park éénpersoonskamer 
binnenzijde 

47,30 

‘t Park éénpersoonskamer 
buitenzijde 

48,40 

’t Park zorgflat (bezet door 2 
personen) 

92,48 

Kortverblijf éénpersoonskamer 
type 1 

44,80 

Kortverblijf éénpersoonskamer 
type 2 

49,50 

Kortverblijf éénpersoonskamer 
type 3 

50,59 

Assistentiewoning type 1 
(exclusief energiekost) 

21,57 

Assistentiewoning type 2 
(exclusief energiekost) 

22,47 

Assistentiewoning type 3 – groot 
(exclusief energiekost) 

33,29 

 

WZC OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 

Eénpersoonskamer type 1 40,78 
Eénpersoonskamer type 2 42,43 
Eénpersoonskamer type 3 45,08 
Zorgflat (bezet door 2 personen) 67,62 

 

 

                                                           
2
 Prijzen in euro en per persoon. Voor de 

flats/assistentiewoningen gelden de prijzen per 
flat/woning. 

28% 

42% 

28% 

14% 

35% 

23% 

72% 

58% 

72% 

86% 

65% 

77% 

TOTAAL

SA

SJ

ZL

OLVTV

SFT

Opnames WZC volgens 
erkenning/financiering 

Semivaliden Zwaar zorgbehoevenden

11% 

12% 

8% 

5% 

14% 

14% 

89% 

88% 

92% 

95% 

86% 

86% 

TOTAAL

SA

SJ

ZL

OLVTV

SFT

Opnames WZC in realiteit 

Semivaliden Zwaar zorgbehoevenden
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WZC De Zilverlinde Scheldewindeke 

Oudbouw éénpersoonskamper 
type 1 

49,35 

Oudbouw éénpersoonskamer 
type 2 

51,02 

Nieuwbouw éénpersoonskamer 51,02 
 

WZC Sint Jozef Haaltert 

Oudbouw éénpersoonskamer 52,28 
Oudbouw tweepersoonskamer 46,08 
Nieuwbouw éénpersoonskamer 56,56 
Kortverblijf éénpersoonskamer 60,51 
Dagverzorgingscentrum 24,18 
Assistentiewoning (exclusief 
elektriciteitskost) 

26,14 

 

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 

 
Volgens de gegevens van het Agentschap 
Zorg & Gezondheid bedraagt in 
Vlaanderen de gewogen gemiddelde 
dagprijs in een woonzorgcentrum 55,14 
euro voor een eenpersoonskamer en 49,72 
euro voor een tweepersoonskamer 
(toestand op 1 mei 2016). De binnen de 
VZW gehanteerde dagprijzen liggen onder 
dit gewogen gemiddelde. Indien 
exceptioneel een hogere dagprijs wordt 
aangerekend, heeft dit veelal te maken met 
de bijkomende ruimte die wordt ter 
beschikking gesteld (type appartement of 
zorgflat). Ook de prijzen die worden 
toegepast voor de assistentiewoningen 
liggen lager dan het gangbare. 
 
Streven naar lekker en gevarieerd 
eten 
 
Naast de “goede zorgen”, vormt ook het 
maaltijdgebeuren een cruciale factor in de 
tevredenheid van bewoners en cliënten. 
Onze koks en keukenmedewerkers doen 
daarbij hun uiterste best om dagelijks een 
lekker en gevarieerd ontbijt, middag- en 
avondmaal aan te bieden, en dit rekening 
houdend met de specifieke noden en 

behoeften van de ouderen. Binnen de VZW 
wordt gewerkt via vier centrale keukens: 
het Sint Franciscsustehuis in Brakel, De 
Zilverlinde in Oosterzele (waar ook de 
maaltijden voor het nabijgelegen OLV Ter 
Veldbloemen worden bereid), Sint Jozef 
Haaltert en Sint Anna Haaltert. Op 
jaarbasis worden in totaal 170.820 
volledige maaltijdpakketten bereid (welke 
bestaan uit een ontbijt, middagmaal, 
koffie-uurtje en avondmaal). Daarnaast 
worden voor de bewoners van de 
assistentiewoningen, de cliënten van de 
dagverzorgingscentra, de medewerkers en 
de bezoekers op jaarbasis nog eens 9.125 
bijkomende ontbijten bereid, 56.210 
bijkomende middagmalen en 10.585 
bijkomende avondmalen. Uit de rapporten 
van de FAVV Voedselinspectie blijkt 
bovendien dat al onze keukens een score 
“goed” of “zeer goed” halen. De resultaten 
zijn te raadplegen via www.foodweb.be 
 
Om de kwaliteit verder te bevorderen zijn 
eind 2017 nieuwe maaltijdkarren in 
gebruik genomen in het Sint 
Franciscustehuis en nieuwe buffetwagens 
in WZC Sint Jozef. 
 

 
Bij goed weer wordt ook eens een 
barbecue georganiseerd, zoals hier in Sint 
Anna. 
 
Bouw & infrastructuur 
 
In ons voorwoord hebben we reeds 
duidelijk gemaakt dat we “warme zorg” 
belangrijker vinden dan hippe en 
mondaine infrastructuur. Dergelijke visie 
impliceert uiteraard niet dat we onze 
gebouwen laten verkommeren. 
Hoogstaande en kwaliteitsvolle zorg is 
immers enkel mogelijk voor zover we aan 
onze cliënten/bewoners een hedendaagse 
en aangepaste infrastructuur aanbieden.  
 

http://www.foodweb.be/
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Om dit waar te maken zijn in de loop van 
2017 volgende projecten gerealiseerd in 
WZC Sint Jozef Haaltert: 
- Uitbreiding van de polyvalente zaal; 
- Uitbreiding van de parking; 
- Opfrissingswerken in de 

assistentiewoningen (waarbij o.a. 
inloopdouches zijn geïnstalleerd). 

 

 
Assistentiewoningen WZC Sint Jozef – 
Nieuwe inloopdouches 
 
Daarnaast zijn op de andere sites volgende 
projecten in uitvoering: 
 
In het Sint Franciscustehuis Brakel staat 
een vervangingsnieuwbouw van 30 
woongelegenheden op het programma, 
alsmede een herconditionering in de 
oudbouw van 48 woongelegenheden. De 
werken m.b.t. de vervangingsnieuwbouw 
zijn gestart op 1 december. 
 
Op het Groot Bewijk in Oosterzele zijn de 
werken gestart voor de nieuwbouw van 
OLV Ter Veldbloemen (60 
woongelegenheden). Op deze site worden 
ook 42 assistentiewoningen gebouwd door 
BVBA AWO, waarvoor Groep Sint 
Franciscus als beheersinstantie fungeert. 
Wie geïnteresseerd is om op het Groot 
Bewijk een assistentiewoning aan te 
kopen, kan met BVBA AWO contact 

opnemen via www.zilverblad.be Wie 
geïnteresseerd is om een assistentiewoning 
te huren, kan contact opnemen met Ann 
Van Hoele, sociaal verpleegkundige van 
WZC OLV Ter Veldbloemen (verdere 
coördinaten staan vermeld op blz. 22). Het 
feit dat het nieuwe woonzorgcentrum en 
de assistentiewoningen (net zoals in het 
Sint Franciscustehuis Brakel en WZC Sint 
Jozef Haaltert) naast elkaar gelegen zijn 
biedt een enorme meerwaarde: de service 
en continuïteit van dienstverlening in de 
assistentiewoningen kan veel vlotter en 
veel efficiënter worden georganiseerd dan 
bij assistentiewoningen die apart gelegen 
zijn en niet onmiddellijk aanleunen bij een 
woonzorgcentrum. Ook omgekeerd is het 
een meerwaarde voor het 
woonzorgcentrum dat er aanpalend 
assistentiewoningen ter beschikking zijn. 
De start van de bouwwerken op het Groot 
Bewijk ging gepaard met een 
openingsceremonie, welke plaatsvond op 7 
oktober. 
 

 
Eerstesteenlegging op het Groot Bewijk, 
met een vertegenwoordiging van de 
Gemeente Oosterzele (Burgemeester 
Johan Van Durme met schepenen Els De 
Turck, Christ Meuleman en Jan Martens), 
BVBA AWO (Thomas Vandevyvere) en 
VZW Groep Sint Franciscus (Wim 
Vercruyssen). 
 
Naast de nieuwbouw op het Groot Bewijk, 
zal in een latere fase ook worden 
overgegaan tot een herconditionering van 
WZC De Zilverlinde. 
 
Tenslotte staat voor WZC Sint Anna 
Haaltert nog een vervangingsnieuwbouw 
en herconditionering op het programma. 
Deze werken starten in de loop van 2018. 
 

http://www.zilverblad.be/
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Plan (zicht op de gevels) van de vervangingsnieuwbouw van 30 woongelegenheden voor 
het Sint Franciscustehuis Brakel. De werken zijn eind 2017 gestart. 
 

 
Plan (zicht op de gevels) van de nieuwbouw voor OLV Ter Veldbloemen op het Groot Bewijk 
in Oosterzele. De werken zijn eind 2017 gestart. 
 

 
Plan (zuidoostgevel) van de gedeeltelijke vervangingsnieuwbouw (Blok E en F) voor WZC 
Sint Anna Haaltert. De werken starten in de loop van 2018. 
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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  en politionele instanties 
Justitiehuis Dendermonde 
Justitiehuis Gent 
Justitiehuis Oudenaarde 
HCA Oost-Vlaanderen (Herstelgerichte 
en Constructieve Afhandelingsvormen) 
Politiezone 5426 (Brakel, Horebeke, 
Maarkedal, Zwalm) 
Politiezone 5439 (Denderleeuw, Haaltert) 

 
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 Ruyskensveldgroep (Aalst-Ronse-
Geraardsbergen) 
VZW Schoonderhage Aalst-Ninove 
OZC 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 
Federatie Palliatieve Zorgen 
Zorgvernieuwingsproject ZP3 
VZW Koopkoepel opdrachtencentrale 
Creat/Farys aankoopcentrale 
BIN Scheldewindeke 
(Buurintinformatienetwerk) 

 
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) 
Odisee Hogeschool Aalst-Brussel 
Vives Hogeschool Kortrijk 
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 Aalst en Ronse 
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Sint Franciscusschool Velzeke (Zottegem) 
Opleidingscentrum Solidariteit voor het 
Gezin (Tentoonstellingslaan 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 
Dames Van Maria, 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/Samana Haaltert 
Ziekenzorg/Samana Oosterzele 
Ziekenzorg/Samana Brakel 
Seniorenraad Haaltert 
Seniorenraad Oosterzele 
Seniorenraad Brakel 

 
Ouderenvoorzieningen/herstelverblijven 
WZC OLV Ten Rozen Aalst 
WZC Meredal Erpe-Mere 
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 
Rode Kruis Vlaanderen 

 
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 3 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. 
Daarnaast is er ook een concrete 
samenwerking op het vlak van 
kwaliteitstoetsing en dit via een 
overkoepelende kwaliteitswerkgroep (zie 
hoger). 

                                                           
3
 GOM: samenwerkingsverband tussen Groep 

Sint Franciscus, Onze Lieve Vrouw Ten Rozen 
en Meredal. 
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IV. Belangrijkste realisaties en 
gebeurtenissen op instellingsniveau 
 

 
Sint Franciscustehuis 
Sint Martensstraat 3 
9660 Brakel 
Tel: 055/43.21.11 
Email: directie@sintfranciscushuis.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.150.753.680 
Erkenningsnummers: PE1504 –VZB465 
–KPE1504 –PE1764 

 
 
Contactpersonen 

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

Katrien Troncquo 
Hoofdverpleegkundige Eikenberg 
Nancy Haelters 
Hoofverpleegkundige Nachtequipe 
Veerle Borrey 
Palliatief referente 
Lieve Vander Linden 
Referentiepersonen wondzorg 
wondzorg@sintfranciscustehuis.be 
Ilse Anssens 
Referentiepersonen dementie 
Stéphanie Dhaeyer 
Sociale Dienst en Woonassistent 
sd@sintfranciscustehuis.be 
Fran Beeken 
Sociale Dienst 
fb@sintfranciscustehuis.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
me@sintfranciscustehuis.be 
Annemie Tuyttens 
Interne vertrouwenspersoon 
at@sintfranciscustehuis.be 
Karien Decordier 
Verantwoordelijke Administratie & 
Boekhouding 
kd@sintfranciscustehuis.be 
Kurt Schotte 
Preventieadviseur (overkoepelend en 
lokaal) 
preventie@sintfranciscustehuis.be 

 
Toneel 
 
Op 16 maart vonden, in samenwerking met 
het gemeentebestuur en de seniorenraad, 
twee voorstellingen plaats van het 
theaterstuk “Oude koeien”, met actrices 
Karin Jacobs en Vera Puts. 
Op 3 oktober zette het Sint 
Franciscustehuis zijn deuren open voor 
een voorstelling in het kader van de 
Alzheimer Code (een initiatief dat over 
gans Vlaanderen is georganiseerd en 
waarover u meer kan lezen bij WZC Sint 
Anna). In samenwerking met de 
seniorenraad en de toneelvereniging 
“Vergeet ons niet” bracht men het “Hans 
Heimer Project”. Dit stuk handelt over een 
succesvolle actrice, die de binnensluipende 
dementie machteloos moet aanzien. 
Allemaal geslaagde initiatieven, en mooie 
illustraties van buurtgerichte werking en 
sociale netwerkvorming. 
 

mailto:directie@sintfranciscushuis.be
http://www.groepsf.be/
mailto:wv@sintfranciscustehuis.be
mailto:lvdl@sintfranciscustehuis.be
mailto:hdp@sintfranciscustehuis.be
mailto:mdv@sintfranciscustehuis.be
mailto:socdienst@sintfranciscustehuis.be
mailto:sd@sintfranciscustehuis.be
mailto:fb@sintfranciscustehuis.be
mailto:me@sintfranciscustehuis.be
mailto:at@sintfranciscustehuis.be
mailto:kd@sintfranciscustehuis.be
mailto:preventie@sintfranciscustehuis.be
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“Oude koeien” gaat over twee vriendinnen 
op leeftijd die terugdenken aan vroeger. 
 
Schoenenverkoop en modeshows 
 
Voor de bewoners is het niet altijd evident 
aangepast schoeisel te vinden of nieuwe 
kledij aan te kopen. Het animatieteam lost 
dit op door op regelmatige tijdstippen 
evenementen te organiseren, waarbij 
gespecialiseerde firma’s hun producten te 
koop aanbieden.  
Zo vond op 24 maart een schoenenverkoop 
plaats en op 6 april en 12 oktober een 
modeshow. Daarbij zit men ook niet om 
een grapje verlegen. Zo konden alerte 
toeschouwers op de modeshow van 6 april 
kennismaken met een verloren gelopen 
mannequin op de catwalk (zie foto) …  
Wat ook op veel aanhang en sympathie 
kon rekenen, was de modeshow met de 
communicantjes op 7 juni. 
 

 
Special act op de modeshow van 6 april … 
 
De Francisca’s 
 
Talenten hebben we niet alleen in de zorg, 
maar ook op het vlak van de showbizz. Zo 

brachten de Francisca's (4 enthousiaste 
collega's) op 4 mei een uniek optreden 
voor de bewoners van het Sint 
Franciscustehuis. Cabaret van de bovenste 
plank, sommigen waanden zich zelfs in de 
Folies Bergère. Intussen zijn de Francisca’s 
al gestart met een tournee in de andere 
woonzorgcentra van de Groep.  
 

 
De Francisca’s, talent van eigen bodem. 
 
Zorgbeest 
 
"Zorgbeest", een onderzoeksproject van 
Hogeschool Odisee, organiseerde op 5 mei 
een studiedag over dieren in de 
gezondheidszorg. Tijdens deze studiedag, 
welke plaatsvond in Brussel, kwamen 
verschillende sprekers aan bod, waaronder 
Helga De Pelsmaeker, 
kwaliteitscoördinator en coördinator van 
het paramedisch team. Helga startte 
samen met haar team 15 jaar geleden met 
de uitbouw van een dierenbeleid in het 
Sint Franciscustehuis. 
 

 
Bezoek van Wincelot, de pony met de 
“basketsloefkes”. 
 
Met Sint Franciscus als patroonheilige 
wordt blijvende aandacht besteed aan 
(huis)dieren en de helende impact ervan 
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op de ouderen en de bewoners. Dit 
manifesteert zich het ganse jaar door via 
allerhande activiteiten en evenementen. 
De eerste week van oktober (4 oktober is 
feest van Sint Franciscus en tegelijkertijd 
ook wereld dierendag) vormt daarbij een 
hoogtepunt. Zo was er onder meer bezoek 
van Wincelot, een pony op 
“basketsloefkes”. 
 
Zwerfvuil 
 
Op 1 augustus organiseerde het Sint 
Franciscustehuis de jaarlijkse 
zwerfvuilactie. Hierbij is het nuttige aan 
het aangename gekoppeld: een wandeling 
met de bewoners in het pittoreske 
Opbrakel, waarbij vrijwilligers van de 
gelegenheid gebruik maken om het 
zwerfvuil in de buurt op te ruimen. 
 

 
Zwerfvuilactie op 1 augustus. 
 
De klassiekers 
 
Het Sint Franciscustehuis is intussen ook 
gekend om zijn “klassiekers”, waar heel 
wat sympathisanten op afkomen. Het gaat 
hier meer in het bijzonder om de 
rommelmarkt en het eetfestijn. De 
rommelmarkt vond plaats op 17 augustus 
en kon op heel wat bijval rekenen. Op het 
eetfestijn, dat doorging op 1 en 2 
september, werden 1.121 gasten 
ontvangen. 
 
Diverse uitstappen 
 
Uitstappen zijn er allerhande, zoals de 
bedevaarten naar d’ Hoppe in Vloesberg, 
bezoek aan vakantieverblijf de Kleppe in 
Everbeek, wandeling naar de grot van het 
klooster … Ook met de bewoners van de 
assistentiewoningen zijn er regelmatig 

uitstappen (Kruishoutem, Ninove, Halle). 
Hoogst uitzonderlijk gaat het er een 
tikkeltje gewaagd aan toe. Zo gingen de 
bewoners van de assistentiewoningen op 
21 september op exploratie in Sluis. Ter 
verantwoording willen we er nog aan 
toevoegen dat de dames op onderstaande 
foto niet zijn binnen geweest in de shop, zij 
hebben enkel gedaan alsof. 
 

 
Jeanine en Paula (bewoners van de 
assistentiewoningen) op stap in Sluis. 
 
Familienamiddagen 
 
Tijdens de familienamiddagen, die in 
oktober plaatsvonden, met als thema 
“Vlaamse kermis” verbroederden de 
bewoners en hun familie met de 
zorgteams. Accordeonclub Vios uit Brakel 
zorgde voor de meezingers van weleer en 
voor ambiance op de dansvloer. De magen 
werden gevuld met zwarte en witte trippen 
met pellepetat en als afsluiter mattentaart 
of rijstpap. Het waren zes fantastische 
feestnamiddagen waar nog lang over 
nagepraat werd. 
 

 
Vlaamse kermis met accordeonclub Vios. 
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WZC OLV Ter Veldbloemen 
Meerstraat 22 
9860 Oosterzele 
Tel: 09/362 71 52 
Email: 
olvdirectie@sintfranciscustehuis.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.040 
Erkenningsnummers: PE983 – VZB252 

 
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, 
Benedicte Carchon, Lien De Blander 
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 

 

 
Cultuur 
 
Wie denkt dat alleen Oostakker, Ikea of 
dancing Parasol wordt bezocht, heeft het 
verkeerd voor. In OLV Ter Veldbloemen 
staan tevens culturele uitstappen op het 
programma, zoals het Museum voor 
Schone Kunsten in Gent. Met dank aan 
alle enthousiaste medewerkers en 
vrijwilligers voor de begeleiding! En 
gelukkig blijven de musea ook toegankelijk 
voor bewoners van woonzorgcentra met 
een lage dagprijs... 
 

 
Op bezoek in het Museum voor Schone 
Kunsten in Gent. 
 
Alweer een BV 
 
In OLV Ter Veldbloemen ligt de ambitie 
hoog op het vlak van het binnenhalen van 
BV’s. Zo was in 2016 Lucien Van Impe aan 
de beurt. Naar aanleiding van de Rospot-
actie (inzameling van rosse centjes tegen 
kanker) kwam op 16 april 2017 Frank Van 
Erum op audiëntie (beter bekend als 
Renzo uit de tv-soap “Thuis”). 
 

 
Medewerkers en vrijwilligers samen met 
“Renzo” uit “Thuis”. 
 
 

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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De tovertafel-experten 
 
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. 
 
Onze ergotherapeuten Sofie Meerschaut 
en Nathalie Coppens hebben zich hierin 
intussen geprofileerd als expert. Zij 
ontwikkelden een module (“het 
muziekdoosje”), die op de tovertafel kan 
worden toegepast, waarvoor zij een 
nominatie ontvingen van “Active Cues”, de 
firma die de tovertafel op de markt heeft 
gebracht. Sofie en Nathalie mochten het 
concept van “het muziekdoosje” gaan 
toelichten op de hoofdzetel van “Active 
Cues” in Utrecht. OLV Ter Veldbloemen 
werd hierdoor ook de eerste co-
designlocatie van “Active Cues” in België. 
 

 
“Het muziekdoosje” is een spel dat in OLV 
Ter Veldbloemen is ontwikkeld om toe te 
passen op de Tovertafel. 
 
Bijzonder zijn ook de vakantieperiodes, 
waarbij kleinkinderen en 
achterkleinkinderen op bezoek komen bij 
hun oma, opa, meter of peter. Alsdan 
worden er magische momenten gecreëerd 
rond de tovertafel omdat ouderen en 
jongeren samen het spel beleven. 
 
Volledigheidshalve willen we er nog aan 
toevoegen dat intussen ook tovertafels zijn 

aangeschaft in de andere woonzorgcentra 
van de VZW. 
 
Opendeurnamiddag 
 
Zaterdagnamiddag 21 oktober werd een 
opendeur georganiseerd. Dit was het 
ideale moment om het oude gebouw, de 
nieuwbouwplannen, de werking en de 
familiale sfeer te verkennen. Eenieder 
kreeg de kans om kennis te maken met 
onze enthousiaste medewerkers, 
vrijwilligers, en bewoners. Men kon er 
terecht met alle vragen over wachtlijsten, 
residentiële zorg, activiteitenprogramma's, 
etc. Ook mensen die het woonzorgcentrum 
al kenden, waren uiteraard van harte 
welkom om bij te praten met koffie en 
gebak. 
 

 
Koffie met gebak, en zoals je kan zien 
smaakt het. 
 
Experimenten 
 
Om experimenten zit men in OLV Ter 
Veldbloemen niet verlegen. Vorig jaar 
werd een eigen bier gelanceerd, het 
“Veldblommeke”. Dit jaar waagde men 
zich aan het bakken van 
“pompoenpannenkoeken”. Een woord 
waar je met Scrabble veel punten mee 
scoort en blijkbaar nog lekker ook. 
 

 
Pompoenpannenkoeken. 
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WZC De Zilverlinde 
Dreef 2 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 
Tel: 09/363.83.93 
Email: info@zilverlinde.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.535 
Erkenningsnummers: PE983 –VZB252 

 
 
 
Contactpersonen 

Christian Geenens 
Leen Van Der Linden 
Directie 
directie@zilverlinde.be 
lvdl@sintfranciscustehuis.be 
Dr. Christiaan Lumen 
Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator 
Kwaliteitscoördinator 
Intern vertrouwenspersoon 
bp@sintfranciscustehuis.be 
Hilde Temmerman 
Hoofdverpleegkundige 
zorg.hilde@zilverlinde.be 
Stefaan Wolfcarius 
Adjunct Hoofdverpleegkundige 
stefaan.zilverlinde@sintfranciscustehuis.
be 
Ria Hanssens 
Adjunct Hoofdverpleegkundige 
rhan@zilverlinde.be 
David De Ridder 
Hoofdverpleegkundige 
zorg.david@zilverlinde.be 
Ann Vanhoele en Fran Beeken 
Sociale Dienst 
socialedienst@zilverlinde.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
me@sintfranciscustehuis.be 

Marjan Himpe 
Preventieadviseur 
mh@sintfranciscustehuis.be 
Lutgarde Eeckhout 
Verantwoordelijke Administratie & 
Boekhouding 
administratie@zilverlinde.be 

 
Spaghettifestijn 
 
WZC De Zilverlinde organiseerde op 
vrijdagavond 31 maart een spaghettiavond 
ten voordele van de animatiewerking. Deze 
avond ging door in CC De Kluize in 
Oosterzele. 
 

 
Spaghetti in De Zilverlinde ten voordele 
van de animatiewerking. 
 
Moederdag 
 
Moederdag is een familiedag bij uitstek en 
dit laat men in De Zilverlinde natuurlijk 
ook niet onopgemerkt voorbijgaan. Zoals 
elk jaar mochten de dames samen met hun 
partner, familie en/of vrienden 
aanschuiven aan het moederdagbuffet. 
Voor alles was gezorgd zodat de bewoners 
zorgeloos konden genieten van een heerlijk 
ontbijt. 
 

 
Ontbijtbuffet ter gelegenheid van 
moederdag. 

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:rhan@zilverlinde.be
mailto:zorg.david@zilverlinde.be
mailto:socialedienst@zilverlinde.be
mailto:me@sintfranciscustehuis.be
mailto:mh@sintfranciscustehuis.be
mailto:administratie@zilverlinde.be
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Zeepkistenrace 
 
De bewoners van WZC De Zilverlinde 
konden op 24 juni volop mee genieten van 
de zeepkistenrace, georganiseerd door de 
naburige basisschool. Alweer een mooie 
illustratie van intergenerationele 
projectwerking. In 2016 vond overigens al 
een soortgelijk initiatief plaats in het Sint 
Franciscustehuis in Brakel. Op de foto de 
fiere bezitter van een heuse zeepkistbolide. 
Ecologisch verantwoord, zonder CO-
uitstoot … 
 

 
Zeepkistbolide in De Zilverlinde. 
 
Zomermaanden 
 
Tijdens de zomermaanden was er weer 
heel wat te doen in De Zilverlinde. Bij goed 
weer werden de bewoners getrakteerd op 
een ijscrème, een cocktail of een heerlijke 
zelfgemaakte smoothie. Iedereen kon mee 
aanschuiven aan onze grote barbecue. 
 

 
Cocktailbar in De Zilverlinde. 

 
Men trok er ook regelmatig op uit. Zo ging 
men onder meer op bezoek bij de collega’s 
van het Sint Franciscustehuis in Brakel 
voor een gezellige rommelmarkt en een 
heus petanquetornooi. Ook WZC OLV Ter 
Veldbloemen bracht men een bezoek voor 
een leuke spelnamiddag. De zomeruitstap 
ging dan weer richting Gent voor een 
bezoek aan het MIAT (Museum over 
Industrie, Arbeid en Textiel), een echte 
aanrader! Daarnaast was er ook nog de 
jaarlijkse bedevaart naar Oostakker. Was 
het weer wat minder, dan hield men een 
bingonamiddag of ging men aan de slag 
met een reuzebal. Kortom het was weer 
een goedgevulde zomer. 
 

 
Bezoek aan het MIAT in Gent. 
 
Najaar in De Zilverlinde 
 
De laatste maanden zijn altijd gezellig 
druk in De Zilverlinde. In november was er 
de seniorenmaand, met Azië als vast 
thema. Er werd onder meer een 
familienamiddag georganiseerd. In 
december was er nog het Sinterklaasfeest 
en de kerstmarkt.  
 

 
Het duofietsen is intussen een gekend 
fenomeen in Oosterzele. Afwisselend 
wordt de duofiets gebruikt door OLV Ter 
Veldbloemen en De Zilverlinde. 
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WZC Sint Jozef 
Bruulstraat 17 
9450 Haaltert 
Tel: 053/83.46.30 
Email: info@stjozefhaaltert.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.238 
Erkenningsnummers: PE1346 – VZB253 
– KPE1346 – 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 
Trajectbegeleider ZP-3 
dvc@stjozefhaaltert.be 
Els Verstraeten 
Verantwoordelijke animatie en 
reactivatie 
elsv@stjozefhaaltert.be 
Griet Gijsels 
Sociale Dienst en Woonassistent 
Interne vertrouwenspersoon 
griet@stjozefhaaltert.be 
Ingrid Prieus 
Administratie & Boekhouding 
ingrid@stjozefhaaltert.be 
Klaartje Van Cauwenberge 
Kwaliteitscoördinator 
Personeelsaangelegenheden 
Informatieveiligheidsconsulent en Data 
Protection Officer 
kvc@stjozefhaaltert.be 

Jolien Volckaert 
Preventieadviseur 
jolien@stjozefhaaltert.be 

 
Lentebrunch 
 
Op zondag 26 maart organiseerde WZC 
Sint Jozef een heuse lentebrunch ten 
voordele van de animatiewerking. Dit 
gebeurde in twee sessies: van 9u tot 11u en 
van 11u tot 13u.  
 
Erfgoeddag – Thema zorg 
 
Zondag 23 april was er opnieuw 
Erfgoeddag in de gemeente Haaltert. Het 
werd een boeiende editie, met een 
informatiemiddag over dementie en 
verbeelding. Darien Al-Karzoun, 
coördinator van het 
dagverzorgingscentrum van WZC Sint-
Jozef en trajectbegeleider in het ZP-3 
project, gaf daarbij onder meer toelichting 
rond het dagverzorgingscentrum, 
kortverblijf en het ZP3-project. 
 

 
Erfgoeddag in Haaltert met als thema 
Zorg. 
 
Ons va is koning 
 
Op 23 mei bracht Willy De Jaeghere de 
theatermonoloog “Ons va is koning”. Op 
een aangrijpende, verrassende, intieme, 
(h)eerlijke en herkenbare manier vertelt 
Willy het waargebeurde verhaal van Jef. 
Zonder meligheid of taboes en vaak 
doorspekt met een vleugje humor. Deze 
voorstelling, die het thema dementie en de 
ziekte van Alzheimer op een bijzondere 

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:jolien@stjozefhaaltert.be
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wijze in het daglicht stelt, werd bijzonder 
geapprecieerd door de aanwezige 
zorgprofessionals, vrijwilligers en 
familieleden. 
 

 
Theatermonoloog met Willy De Jaeghere. 
 
Leesgroep 
 
In Haaltert bestaat al enige tijd een 
samenwerking tussen het Sociaal Huis en 
Welzijnsschakel “’t Klikt”. Deze 
samenwerking heeft onder meer als doel 
om de strijd tegen de armoede aan te gaan. 
Binnen dit kader is onder andere gestart 
met de oprichting van een leesgroep, welke 
initieel samenkwam in de bibliotheek van 
Haaltert, en daarna in het 
dienstencentrum van deelgemeente 
Heldergem. Dit bleken geen ideale 
locaties, onder meer omwille van de 
bereikbaarheid. Vandaar is er uiteindelijk 
voor geopteerd om de leesgroep te laten 
samenkomen in WZC Sint Jozef (gelegen 
in het centrum van Haaltert). Door de 
leesgroep te laten samenkomen in het 
woonzorgcentrum, heeft men de doelgroep 
ook kunnen uitbreiden met senioren. 
 
Op de bijenkomsten van de leesgroep 
worden teksten meegebracht die worden 
voorgelezen door de begeleidster Caroline 
Matthys. De deelnemers bespreken dan 
verder de inhoud van deze teksten, hun 
eigen gevoelens, normen en waarden, om 
zo te leren van elkaar. Door de bespreking 
van de teksten wordt de persoonlijkheid 
van de deelnemers versterkt en 
ontwikkelen ze diepe inzichten in zichzelf. 
Aan elke tekst wordt ook een gedicht 
gekoppeld. Doordat de leesgroep nu 
doorgaat in Sint Jozef, is het voor de 
residenten van het woonzorgcentrum en 

de assistentiewoningen makkelijker om 
aan te sluiten. 
 

 
Leesgroep in WZC Sint Jozef, een initiatief 
van het Sociaal Huis en Welzijnsschakel “t 
Klikt”.  
 
Zomerterras 
 
De uitbreiding van de polyvalente zaal 
werd onder meer ingezegend op 23 juni 
met een heus zomerterras. Bewoners, 
familie en bezoekers konden daarbij 
genieten van zang en dans, cocktails en 
lekkere hapjes. 
 

 

 
Zomerterras op 23 juni n.a.v. de 
uitbreiding van de polyvalente zaal. 
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Buitenactiviteiten 
 
Naast de “indoor” activiteiten, zijn er bij 
goed weer ook tal van buitenactiviteiten. 
Hierbij een kleine opsomming: de 
bedevaart naar Oostakker, de uitstappen 
naar Pari Daiza en het Harry Malter Park, 
zomerbarbecue en regelmatig een partijtje 
petanque. 
 

 
Petanquetornooi in Sint Jozef. 
 
Ambulance Wens 
 
De VZW Ambulance Wens België vervult 
de laatste wens van mensen die lijden aan 
een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer 
te leven hebben. Het gaat soms om hele 
kleine dingen die voor een terminaal zieke 
patiënt belangrijk, maar niet meer 
mogelijk zijn omdat hij of zij niet meer 
mobiel is en niet op een gewone manier 
kan worden vervoerd. Vanuit WZC Sint 
Jozef werd op de diensten van deze 
organisatie beroep gedaan om zo tegemoet 
te komen aan de laatste wens van een 
palliatieve bewoner. Op die manier kon de 

betrokken dame, met aangepast vervoer en 
onder professionele begeleiding, er nog 
eens van genieten om een namiddag in 
haar thuis te vertoeven. 
 
Croque en spaghetti 
 
Croque en spaghetti maakt men er als op 
geen ander. 
Het jaarlijks eetfestijn in Sint Jozef vond 
deze keer plaats op 29 en 30 september. In 
totaal kwamen er een 700-tal 
sympathisanten op af. De opbrengst ervan 
is bestemd voor de animatiekas, onder 
meer voor de aanschaf van een 
“belevenistafel” (een variant van de 
tovertafel). 
 
Dagverzorgingscentrum 
 
Het dagverzorgingscentrum in WZC Sint 
Jozef is opgestart in 2012 en kende in de 
loop der jaren een gestadige groei. Bij de 
opstart realiseerde men op jaarbasis 1.453 
verblijfsdagen, in 2014 waren dat er 2.680 
en intussen is dit uitgegroeid tot ca. 3.000 
verblijfsdagen op jaarbasis. 
De cliënten bepalen zelf welke dagen zij 
naar het dagverzorgingscentrum wensen te 
komen. Daarbij is ook voorzien in 
georganiseerd vervoer, waarbij dagelijks 
een minibus en een personenwagen 
worden ingezet om de cliënten ’s morgens 
thuis op te halen en ’s avonds terug te 
brengen. 
Vanuit het dagverzorgingscentrum worden 
ook regelmatig uitstappen georganiseerd. 
Zo ging men op 26 oktober naar de 
jaarmarkt in Haaltert, met assistentie van 
steracteur Andy Peelman uit de tv-serie 
“De Buurtpolitie”. 
 

 
Met het dagverzorgingscentrum naar de 
jaarmarkt in Haaltert, in aanwezigheid 
van steracteur Andy Peelman uit de tv-
serie “De Buurtpolitie”. 
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WZC Sint Anna 
Stationsstraat 165 
9450 Haaltert 
Tel: 053/83.67.77 
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 
Jolien Volckaert 
Kwaliteitscoördinator 
Sociale Dienst 
Preventieadviseur 
Mieke De Moor 
Interne vertrouwenspersoon 
dm.mieke@gmail.com 
Brigitte Ledegen 
Boekhouding 
brigitte@wzcsintanna.be 
Lut Van Huylenbroeck 
Personeelsaangelegenheden en preventie 
lut@wzcsintanna.be 

 
 
 
 
 

Busje komt zo 
 
WZC Sint Anna kocht begin dit jaar een 
mindermobielenbusje aan. Dit busje wordt 
ingezet voor diverse uitstapjes met de 
bewoners. De collega's van WZC Sint Jozef 
in Haaltert beschikken reeds enkele jaren 
over een mindermobielenbusje, dat 
voornamelijk wordt ingezet in het kader 
van het dagverzorgingscentrum. 
 

 
Busje komt zo … 
 
Infoavond rond voorafgaande 
wilsbeschikking 
 
Op 22 juni ging in WZC Sint Anna, op 
initiatief van de CRA en de huisartsen, een 
infoavond door rond voorafgaande 
wilsbeschikking. Gastspreker was Prof. W. 
Distelmans. Een veelbesproken naam, 
waar ook veel deelnemers (een 200-tal) op 
afkwamen. 
 

 
Een overvolle zaal op de infoavond rond 
voorafgaande wilsbeschikking. 
 
De tijd van toen 
 
In de loop van 2017 heeft het 
animatieteam een leefruimte omgevormd 
tot een huiskamer uit de tijd van toen. 
 
De ruimte werd behangen met retro 
behangpapier en ingericht met onder 
andere een Leuvense stoof, antieke kasten, 
radio uit de jaren ’50, Singer naaimachine, 
schilderijen, spreuken, oude foto’s, 
heiligenbeelden,…Dit materiaal is voor een 
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groot deel afkomstig van giften van 
bewoners, familie, personeel, en 
bezoekers. Andere spulletjes werden 
gevonden in kringloopwinkels en op 
rommelmarkten. 
 
Deze inrichting brengt de bewoners terug 
naar de tijd van toen en biedt hen de 
mogelijkheid herinneringen op te halen uit 
hun verleden. 
 

 
Reminiscentieruimte in WZC Sint Anna, 
ook wel de (t)huiskamer genoemd. 

 
 
De (t)huiskamer vormt dan ook een 
gezellige omkadering voor 
reminiscentieactiviteiten en voor tal van 
andere gelegenheden. Deze nieuwe 
inrichting draagt eveneens bij tot een 
huiselijke en vertrouwde omgeving voor de 
bewoners van de leefgroep. Tot slot wordt 
hierdoor ook de mogelijkheid tot 
ontmoeting en contact voor alle bewoners, 
hun familie en bezoekers gestimuleerd. 
 
In het Sint Franciscustehuis in Brakel 
beschikt men al enkele jaren over een 
gelijkaardige reminiscentiekamer. 
 
We verwijzen ook graag naar de reportage 
van TV Oost, te bekijken via bijgaande 
link: 

https://www.tvoost.be/nieuws/thuiskame
r-geinstalleerd-in-woonzorgcentrum-sint-
anna-in-haaltert-46680 
 
Feest van Sint Anna 
 

 
Taartenbuffet op het feest van Sint Anna. 
 
Op 20 juli, naamdag van de patroonheilige 
Sint Anna, wordt er – naar jaarlijkse 
gewoonte – gefeest. De bewoners werden 
deze keer onder meer verrast met een 
optreden van Femma (het vroegere KAV) 
en een riant taartenbuffet. 
 
Nestkastjes 
 

 
De inspirators achter de nestkastjes. 

https://www.tvoost.be/nieuws/thuiskamer-geinstalleerd-in-woonzorgcentrum-sint-anna-in-haaltert-46680
https://www.tvoost.be/nieuws/thuiskamer-geinstalleerd-in-woonzorgcentrum-sint-anna-in-haaltert-46680
https://www.tvoost.be/nieuws/thuiskamer-geinstalleerd-in-woonzorgcentrum-sint-anna-in-haaltert-46680
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WZC Sint Anna heeft al jaren een reputatie 
op het vlak van nestkastjes. Men vindt ze 
overal: zowel in het gebouw als in de vele 
bomen van de tuin.  Het zijn de bewoners 
die de nestkastjes ineen knutselen en in de 
meest felle kleuren beschilderen. 
 
Kaas- en wijnavond 
 

 
Kaasbuffet op 13 oktober. 
 
Het moet zowat het evenement zijn met 
het grootse aanbod aan kazen uit de regio. 
De kaas- en wijnavond in WZC Sint Anna 
werd op 13 oktober voor de 12° keer 
georganiseerd. De opbrengst is bestemd 
voor de animatiewerking. 
 
De Alzheimer Code 
 
‘De Alzheimer Code’ is een sociaal en 
cultureel initiatief dat pleit voor een 
respectvol en genuanceerd beeld over 
mensen met dementie. In het najaar van 
2017 liep in Vlaanderen en Brussel de 

tweede editie van dit sensibiliserend 
project. De eerste editie vond plaats in 
2015. 
 
In Haaltert werkten WZC Sint Anna en 
WZC Sint Jozef hiervoor samen  met de 
Dienst Cultuur van de gemeente Haaltert, 
Samana (Ziekenzorg) en het lokaal 
dienstencentrum “Rustnbeetje”. Onder de  
titel “Kunst Alz Prikkel - De Tuin der 
Zintuigen” werd van 14 t/m 25 oktober een 
belevingsgerichte tentoonstelling 
georganiseerd in het lokaal 
dienstencentrum “Rustnbeetje” in 
Heldergem (deelgemeente van Haaltert). 
 

 
Kunst Alz Prikkel in Haaltert. 
 
Dag van de zorgkundige 
 
Ter gelegenheid van de dag van de 
zorgkundige (18 oktober) werd in WZC 
Sint Anna voor een toemaatje gezorgd. 
Bijzondere dank aan alle medewerkers die 
zich dagelijks met hart en ziel inzetten ! 
 

 
Taart ter gelegenheid van de “Dag van de 
zorgkundige”. 
 
 
 



 

 
 

 
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 Brakel: 

Woonzorgcentrum met 173 
woongelegenheden, waarvan 5 eenheden 
kortverblijf. Aanleunend zijn er 31 
assistentiewoningen (“Alverna”). Op de 
site is tevens een medisch centrum 
gevestigd, dat wordt uitgebaat door AZ 
Glorieux Ronse. 

- De Zilverlinde Scheldewindeke: 
Woonzorgcentrum met 74 
woongelegenheden. 

- OLV Ter Veldbloemen Oosterzele: 
Woonzorgcentrum met 48 
woongelegenheden. 

- Sint Jozef Haaltert: Woonzorgcentrum 
met 74 woongelegenheden, waarvan 10 
eenheden kortverblijf. Aanleunend zijn er 
30 assistentiewoningen (“Pastorale”). 
Daarnaast omvat de site nog een 
dagverzorgingscentrum met 16 
verblijfsgelegenheden. 

- Sint Anna Haaltert: Woonzorgcentrum 
met 99 woongelegenheden. 

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

 
 

 

 
 
 

 




