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I. Introductie 
 
Als je “fair trade” via google als 
zoekopdracht ingeeft, krijg je een 
karrevracht aan verwijzingen en hints te 
zien rond eerlijke handel, correcte handel, 
correcte prijzen met zelfs een ganse uitleg 
op wikipedia. Als je daarentegen “fair care” 
als zoekopdracht ingeeft, dan blijven het 
aantal verwijzingen beperkt en krijgen we 
op wikipedia geen omstandige uitleg rond 
wat “eerlijke zorg” is of zou moeten zijn. In 
onze dagelijkse werking stellen we 
bovendien vast dat de gezondheids- en 
welzijnszorg steeds meer en meer gestuurd 
wordt uit puur commerciële overwegingen. 
Zielig voor alle zorgafhankelijken die 
normaliter aanspraak zouden moeten 
kunnen maken op eerlijke en 
maatschappelijk verantwoorde zorg. 
Triestig bovendien voor de 
zorgmedewerkers én vrijwilligers die alle 
dagen hun beste beentje voorzetten om 
aan patiënten, cliënten en bewoners de 
best mogelijke zorgen te verlenen. 
 
Als organisatie tracht VZW Groep Sint 
Franciscus tegen de commerciële stroom 
in te varen door kernwaarden te hanteren 
als Mensgerichtheid, Eenvoud en 
Integriteit (afgekort MEI). We hebben 
hierbij geenszins de pretentie om te 
poneren dat we de beste zorg leveren. 
Maar uit respect voor onze bewoners, onze 
enthousiaste en gedreven medewerkers én 
vrijwilligers blijft het wel onze ambitie om 
“eerlijke zorg” te leveren en daarvoor onze 
uiterste best te doen. Dit is ook de 
opdracht die wij van onze stichters (de 
zustergemeenschap) hebben meegekregen. 
 
In het kader van transparantie en goed 
bestuur beschouwen we het ook als onze 
elementaire plicht om overheid, 
medewerkers, bewoners, familie, 
vrijwilligers en alle andere mogelijke 
shareholders “tijdig”1 te informeren over 
de werking van onze organisatie in het 
afgelopen jaar. Vandaar dit 
werkingsverslag 2018, waarbij we starten 
met enkele kerncijfers (punt II) en het 
organogram (punt III), en in punt IV de 

                                                             
1
 Met “tijdig” bedoelen we op het einde van het 

werkingsjaar en niet halverwege het volgend 
jaar. 

algemene en overkoepelende materies aan 
bod laten komen (in hoofdzaak 
beleidsaangelegenheden). In punt V 
ronden we dan af met enkele “capita 
selecta” van realisaties en gebeurtenissen 
op instellingsniveau (in hoofdzaak 
activiteiten en evenementen met 
bewoners). Per instelling is ook een lijst 
opgenomen met contactpersonen. 
 
Tot slot gaat onze welgemeende dank en 
appreciatie uit naar al onze enthousiaste 
medewerkers 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, 
 
Wim Vercruyssen, Gedelegeerd Bestuurder. 

 
II. Enkele kerncijfers 
 
Opnamecapaciteit 
 
Anno 2018 beschikt de VZW over volgende 
erkende opnamecapaciteit: 
 

Sint Franciscustehuis Brakel 
Woonzorgcentrum 34 
RVT 134 
Kortverblijf 5 
Assistentiewoningen 31 
Totaal 204 
OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 
Woonzorgcentrum 17 
RVT 31 
Assistentiewoningen 42 
Totaal 90 
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 36 
RVT 63 
Totaal 99 
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Globaal voor de VZW 
Woonzorgcentrum 114 
RVT 339 
Kortverblijf 15 
Assistentiewoningen 103 
Dagverzorgingscentrum 16 
Totaal 587 

 
Ingevolge het moratoriumbeleid van de 
Vlaamse overheid (erkenningskalender) en 
de drooglegging van de VIPA subsidies is 
de opnamecapaciteit sinds 2015 
onveranderd gebleven. Vanaf 2019 zijn er 
wél 42 bijkomende assistentiewoningen 
operationeel en erkend op het “Groot 
Bewijk” in Oosterzele, waardoor de totale 
opnamecapaciteit stijgt van 545 naar 587 
verblijfsgelegenheden. 
 
Evolutie totale opnamecapaciteit 

 
 
Medewerkers 
 
Om onze opnamecapaciteit te kunnen 
realiseren beschikken wij over volgend 
personeelsbestand (toestand 30/09/18): 
 

Medewerkers Koppen VTE 
Sint Franciscustehuis 191 144,90 
OLV Ter Veldbloemen 38 27,96 
De Zilverlinde 80 56,93 
Sint Jozef 92 68,59 
Sint Anna 102 65,93 
TOTAAL 503 364,31 

 
De afgelopen 5 jaar kenmerkte zich door 
een personeelstoename: in 2014 stelde de 
VZW 348,87 VTE te werk, eind 2018 is dit 
364,31 VTE. Deze groei ging integraal naar 
zorg en ondersteunende diensten. 
 
 

Evolutie aantal VTE 

 
 
Vrijwilligers 
 
Vrijwilligerswerk in onze VZW is 
belangrijk. In de eerste plaats voor de hulp 
die daarmee geboden wordt aan 
medewerkers en bewoners. 
 
In de tweede plaats omdat het aantoont in 
welke mate we er als VZW in slagen “lijnen 
naar de leefwereld buiten onze 
woonzorgcentra” te leggen. In totaal 
kunnen we rekenen op 135 vrijwilligers, 
die op jaarbasis 14.113 uren 
vrijwilligerswerk presteren.  
 

Vrijwilligers Koppen Aantal 
uren 

Sint Franciscustehuis 58 6802 
OLV Ter Veldbloemen 15 2010 
De Zilverlinde 24 1130 
Sint Jozef 22 1688 
Sint Anna 16 2483 
TOTAAL 135 14113 

 

 
Vrijwilligers aan het werk bij een grootse 
wafelenbak in het Sint Franciscustehuis, 
en dit met hetzelfde enthousiasme als in 
de Nero-strips. 
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III. 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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IV. 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).  
 
In de loop van 2018 verwelkomden we 4 
nieuwe leden in de Algemene Vergadering: 
- Dr. Hilde De Nutte, Stafmedewerker 

Medisch Beleid Zorgnet-Icuro 
- Dhr. Frank Meersschaut, Griffier 

Grondwettelijk Hof 
- Mevr. Sara Steyaert, Directeur Mazars 

Bedrijfsrevisoren 
- Dhr. Filip Wybraeke, Lector 

Verpleegkunde Erasmus Hogeschool 
 
Er gaven ook 3 leden hun ontslag: Dhr. 
Anton Moortgat (als lid van de Algemene 
Vergadering), Dhr. Ghislain Dhaeyer en 
E.Z. Lutgardis Vandeweghe (als 
bestuurder én lid van de Algemene 
Vergadering). Omwille van hun jarenlange 
inzet en hun bijzondere verdiensten voor 
de VZW is aan deze 3 uittredende leden de 
titel van erebestuurder toegekend. 
 
Momenteel maken volgende personen deel 
uit van de Algemene Vergadering: 
1. E.Z. Nicole BAEYENS 
2. Dhr. Noël CIERKENS 
3. Dr. Hilde DE NUTTE 
4. E.Z. Mariette EECKHOUT 
5. Dhr. Frank MEERSSCHAUT 
6. E.Z. Louise SCHEPENS 
7. E.Z. Marie Céline SEGHERS 
8. Dr. Patricia SOUFFRIAU 
9. Mevr. Sara STEYAERT 
10. Dhr. Alfons VAN CAUWENBERGH 
11. E.Z. Linda VANDENBERGH 
12. Dhr. Wim VERCRUYSSEN 
13. E.Z. Elza VERLOO 
14. Dhr. Tarsi WINDEY 
15. Dhr. Filip WYBRAEKE 
 
Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur bepaalt de 
doelstellingen van de VZW alsook de 

strategie op korte en lange termijn. De 
Raad van Bestuur waakt tevens over de 
financiële belangen en de continuïteit van 
de VZW. De Raad van Bestuur vergadert in 
beginsel vier keer per jaar (maart, juni, 
september, december) en is samengesteld 
als volgt: 
1. E.Z. Nicole BAEYENS 
2. Dhr. Noël CIERKENS 
3. E.Z. Mariette EECKHOUT 
4. Dr. Patricia SOUFFRIAU 
5. Dhr. Wim VERCRUYSSEN 
6. E.Z. Elza VERLOO 
7. Dhr. Tarsi WINDEY 
 
De functies binnen de Raad van Bestuur 
zijn als volgt toegewezen: 
- Voorzitter: E.Z. Nicole Baeyens 
- Ondervoorzitter: E.Z. Mariette 

Eeckhout 
- Gedelegeerd Bestuurder (Afgevaardigd 

Bestuurder): Wim Vercruyssen 
 
De huidige bestuursmandaten verstrijken 
in 2019. In de loop van volgend jaar zal 
derhalve een nieuwe Raad van Bestuur 
worden samengesteld voor een periode 
van 6 jaar. 
 
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 
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 
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Verantwoordelijke Paramedisch team 
Sint Franciscustehuis 

6. Wim VERCRUYSSEN, Gedelegeerd 
Bestuurder VZW 

 
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 2018 
behelst de overkoepelende werking 
voornamelijk 8 domeinen: 
 
Bestuur 
 
Op het vlak van bestuur is er één algemene 
vergadering, één raad van bestuur en één 
directiecomité. Daarbij waakt Wim 
Vercruyssen er als gedelegeerd bestuurder 
over dat de neuzen zo goed als mogelijk in 
dezelfde richting wijzen. 
 
Boekhouding 
 
Per voorziening zijn er aparte 
erkenningsnummers met aparte 
boekhoudingen. OLV Ter Veldbloemen en 
De Zilverlinde vormen hierop een 
uitzondering: beide voorzieningen worden 
uitgebaat onder hetzelfde 
erkenningsnummer en voeren ook een 
gezamenlijke boekhouding. De 
boekhoudingen van alle voorzieningen 
worden geconsolideerd via één 
jaarrekening. De coördinatie hiervan 
berust bij Karien Decordier, die fungeert 
als verantwoordelijke boekhouding en 
administratie binnen de VZW. 
 
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. Deze 3 collega’s zijn in de 
loop van 2018 ook aangesteld als 
procesverantwoordelijken in het kader van 
de IFIC-implementatie (dit zijn de nieuwe 
loonbarema’s die in de sector ouderenzorg 
worden uitgerold, en dit in navolging van 
de ziekenhuizen). 
 
Op het vlak van HRM kwamen in de loop 
van 2018 ook nieuwe brochures tot stand 
rond onthaal van nieuwe medewerkers en 
wat je als medewerker te doen staat bij 
ziekte. 
 
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; 
- Brecht Eeman voor het CPBW 

Oosterzele; 
- Jolien Volckaert met assistentie van 

Lut Van Huylenbroeck voor het CPBW 
Haaltert. 

 
De cel preventie dient in het kader van 
preventie en bescherming op het werk 
diverse taken en opdrachten op te nemen, 
zoals onder meer het regelmatig 
organiseren van brandblusoefeningen. 
 

 
Brandblusoefening in WZC Sint Anna. 
 
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 
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overkoepelend kwaliteitscoördinator op 
VZW-niveau. De kwaliteitscoördinatoren 
in de respectievelijke voorzieningen zijn: 
 
- Helga De Pelsmaeker voor het Sint 

Franciscustehuis; 
- Bérénice Prieels en Ann Françoys 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. 
 
Onder impuls van de cel kwaliteit kwamen 
ook overkoepelende werkgroepen tot stand 
rond vrijwilligerswerk, peter/meter-schap 
en dementie. 
 
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”. 
 
In de loop van 2018 zijn ten behoeve van 
de medewerkers drie infosessies 
georganiseerd rond gegevensbescherming 
in de zorg: op 14 mei in WZC Sint Jozef, op 
29 mei in het Sint Franciscustehuis en op 4 
juni in WZC De Zilverlinde. Aan de 
medewerkers werd ook een brochure met 
praktische tips ter beschikking gesteld. 
 

 
Sessie rond informatieveiligheid in WZC 
Sint Jozef. 

 
Informatica en databeheer 
 
Op het vlak van informatica, databeheer en 
digitale televisie is anno 2018 ook een 
gemeenschappelijk platform tot stand 
gebracht, waarbij servers staan opgesteld 
in het Sint Franciscustehuis Brakel en 
WZC Sint Jozef Haaltert, die onderling op 
mekaar zijn afgesteld als “back up”. Er 
werd tevens een belangrijke symbolische 
stap gezet op het vlak van IT doordat alle 
emailadressen in alle voorzieningen nu 
eindigen op @groepsf.be Het traject rond 
informatica en databeheer zal de volgende 
jaren nog verder worden uitgewerkt en 
nader op mekaar worden afgestemd. 
 
Keuken en catering 
 
Binnen de VZW wordt gewerkt via 4 
centrale keukens: het Sint 
Franciscustehuis in Brakel, De Zilverlinde 
in Oosterzele (dat ook de maaltijden 
bereidt voor het nabijgelegen OLV Ter 
Veldbloemen), Sint Jozef Haaltert en Sint 
Anna Haaltert. Alle keukenmedewerkers, 
inclusief de chef-koks, zijn eigen 
medewerkers van de VZW. Het keuken- en 
cateringgebeuren is wel op een 
gemeenschappelijke lijst geschoeid, in die 
zin dat gewerkt wordt met één cateraar, 
die instaat voor de leveringen en de 
technische assistentie. In de loop van 2018 
is ook gestart met een intervisie-overleg 
tussen de keukenverantwoordelijken, 
waarbij onder elkaar ervaringen worden 
uitgewisseld. 
 
Rationalisatie en optimalisatie 
 
Naast de acht opgesomde domeinen, 
bieden zich voor de komende jaren nog tal 
van andere uitdagingen aan. Hier moet 
eerlijkheidshalve worden toegegeven dat 
“de weg van de geleidelijkheid”, zoals 
hierboven mooi gepropageerd, ook zijn 
nadelen kent, in het bijzonder door de 
traagheid waarmee rationalisatie- en 
optimalisatieprocessen kunnen worden in 
gang gezet. Zo blijven we soms 
makkelijkheidshalve verknocht aan de 
eigen instellingsgerichte werking, waarbij 
er dan te weinig oog is voor de 
meerwaarde die een/de “Groep” te bieden 
heeft. 
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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 
OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde 

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

 
Afdeling Haaltert 
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 

 
Communicatie 
 
Om de communicatie te bevorderen 
hebben we in 2018 onze huiskrantjes voor 
bewoners en familie in een nieuw jasje 
gestoken. Er wordt nu gewerkt met een 
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gemeenschappelijke lay-out, waarbij 
tegelijkertijd de eigenheid van elke 
voorziening behouden blijft (eigen naam 
met eigen inhoud). 
 
Naast de “restyling” van onze huiskrantjes, 
zijn we ook gestart met een nieuwsbrief 
voor onze medewerkers. Deze nieuwsbrief 
wordt verspreid onder alle medewerkers 
van onze vijf voorzieningen en dit op 
driemaandelijkse basis (maart-juni-
september-december). 
 
De huiskrantjes en de nieuwsbrief zijn ook 
online te consulteren via onze website 
www.groepsf.be (zie tevens blz. 35). 
 
Waarden en daden 
 
Onder het motto “kiezen voor waarden en 
daden” zijn van februari t/m april 14 
vormingsnamiddagen georganiseerd. Op 
elke sessie werden een 35-tal 
medewerkers, werkzaam in één van de 5 
voorzieningen, uitgenodigd. Deze sessies 
gingen afwisselend door op onze sites in 
Brakel, Haaltert en Oosterzele. Zodoende 
kreeg men de kans om nader kennis te 
maken met (de collega’s van) de andere 
voorzieningen. Daarnaast werd ook van 
gedachten gewisseld over de kernwaarden 
van de VZW (Mensgerichtheid, Eenvoud, 
Integriteit). 
 
Missie 
 
De ingezamelde feedback van de 14 
vormingssessies resulteerde eveneens in 
een nieuwe missie, die door de 
kwaliteitscoördinatoren werd uitgewerkt: 
 
Groep Sint Franciscus geeft aan de oudere 
de unieke kans om samen met een 
deskundig team een zorgtocht uit te 
stippelen. 
De kernwaarden mensgericht, eenvoud en 
integriteit zijn ons kompas om deze tocht 
onder regie van de oudere te ondernemen. 
De kwaliteit van deze tocht is het resultaat 
van een gezamenlijke inspanning van alle 
betrokkenen. 
 
“Samen onderweg” is hierbij als passende 
slogan naar voren geschoven. 
 
 

Lokale verkiezingen 

 
 
Omwille van beperkte mobiliteit is het 
voor onze residenten niet evident om 
effectief aan de verkiezingen deel te 
nemen. Onder meer via de Vlaamse 
Ouderenraad wordt er voor gepleit dat 
residenten van woonzorgcentra maximaal 
de kans moeten krijgen om zelf autonoom 
hun democratisch recht uit te oefenen. Om 
hieraan tegemoet te komen zijn wij altijd 
bereid om onze infrastructuur ter 
beschikking te stellen voor eventuele 
inrichting van stembureaus, niet alleen 
voor de residenten van onze 
woonzorgcentra maar ook voor de 
buurtbewoners. Zodoende kunnen wij 
hiermee als groep van 
ouderenvoorzieningen ook onze rol 
opnemen in het kader van een 
buurtgerichte werking. In het vooruitzicht 
van de lokale verkiezingen van 14 oktober 
schreven we hiervoor een brief naar het 
college van burgemeester en schepenen 
van Brakel, Haaltert en Oosterzele. 
 
Hierbij willen wij nog beklemtonen dat ons 
aanbod in alle objectiviteit, sereniteit en 
neutraliteit gebeurde. Als VZW hebben wij 
immers een code goed bestuur 
onderschreven, waarin onder meer 
gestipuleerd staat dat directies, 
bestuurders en leden van de algemene 
vergadering op politiek vlak over de nodige 
onafhankelijkheid dienen te beschikken en 
geen politiek mandaat uitoefenen. 
 
Uiteindelijk bleef ons initiatief dode letter. 
Geen enkel Schepencollege reageerde op 
onze brief. 
 
Tevredenheidsmeting 
 
Na de tevredenheidsmeting die in 2017 
werd afgenomen bij de medewerkers, is in 
2018 werk gemaakt van een 
tevredenheidsmeting bij bewoners en 
familie. Hierbij is een systeem van “peer 
review” toegepast, wat wil zeggen dat niet 

http://www.groepsf.be/
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de medewerkers van de eigen voorziening, 
maar collega’s van een andere voorziening 
de enquête afnamen bij de bewoners. 
Dergelijke manier van handelen 
garandeert de objectiviteit. M.b.t. 
personen met dementie werden de 
enquêteformulieren overgemaakt aan de 
familie.  
 

 
 
Hierna volgt een beknopte samenvatting 
van de resultaten van de 
tevredenheidsmeting in de respectievelijke 
voorzieningen. De scores “goed” en “zeer 
goed” liggen in alle voorzieningen ruim 
boven de 80%. 
 
Privacy: mijn privacy wordt steeds 
gerespecteerd. 

 
 
 
Veiligheid: ik voel me veilig op mijn 
kamer. 

 
 
 

Respect: ik word met respect behandeld 
door de mensen die me helpen en 
verzorgen. 

 
 
Zich prettig voelen: ik voel me hier thuis. 

 
 
De zorg: 
ik word hier goed verzorgd. 

 
 
 
Maaltijden: 
ik krijg hier lekker eten. 
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Inspraak en informatie: ik kan mijn 
mening geven zonder bang te zijn voor de 
gevolgen. 

 
 
Algemene tevredenheid: als bewoner zou 
ik het WZC aan anderen aanbevelen. 

 
 
Algemene tevredenheid: als familie zou ik 
het WZC aan anderen aanbevelen. 

 
 
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 opgesomd, die in 
2018 van toepassing waren (prijzen in 
euro en per persoon, voor de 

flats/assistentiewoningen gelden de 
prijzen per flat/woning): 
 
 
Sint Franciscustehuis Brakel 

Bloemenhof éénpersoonskamer 
type 1 

43,46 

Bloemenhof éénpersoonskamer 
type 2 

44,58 

Bloemenhof éénpersoonskamer 
type 3 

49,37 

Bloemenhof tweepersoonskamer  40,71 
‘t Park éénpersoonskamer 
binnenzijde 

48,25 

‘t Park éénpersoonskamer 
buitenzijde 

49,37 

’t Park zorgflat (bezet door 2 
personen) 

94,34 

Kortverblijf éénpersoonskamer 
type 1 

45,70 

Kortverblijf éénpersoonskamer 
type 2 

50,49 

Kortverblijf éénpersoonskamer 
type 3 

51,61 

Assistentiewoning type 1 21,94 
Assistentiewoning type 2 22,85 
Assistentiewoning type 3 
(2 slaapkamers) 

33,86 

 
 
WZC OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 
Campus Meerstraat  

Eénpersoonskamer type 1 41,48 
Eénpersoonskamer type 2 43,16 
Eénpersoonskamer type 3 45,85 
Zorgflat (bezet door 2 personen) 68,78 

Campus Groot Bewijk 
Assistentiewoning type 1 30,00 
Assistentiewoning type 2 32,00 
Assistentiewoning type 3 
(2 slaapkamers) 

34,00 

Assistentiewoning type 4 
(2 slaapkamers) 

40,00 

Assistentiewoning type 5 
(2 slaapkamers) 

42,00 

 

 

WZC De Zilverlinde Oosterzele 

Oudbouw éénpersoonskamper 
type 1 

50,19 

Oudbouw éénpersoonskamer 
type 2 

51,89 

Nieuwbouw éénpersoonskamer 51,89 
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WZC Sint Jozef Haaltert 

Oudbouw éénpersoonskamer 53,29 
Oudbouw tweepersoonskamer 46,97 
Nieuwbouw éénpersoonskamer 57,65 
Kortverblijf éénpersoonskamer 61,76 
Dagverzorgingscentrum 24,68 
Assistentiewoning 26,64 

 

WZC Sint Anna Haaltert 

Eénpersoonskamer type 0 51,35 
Eénpersoonskamer type 1 53,81 
Eénpersoonskamer type 2 57,01 
Eénpersoonskamer type studio 62,04 
Tweepersoonskamer type App. 
Blok A 

53,81 

Tweepersoonskamer type App. 
Blok B 

50,86 

 
Volgens de gegevens van het Agentschap 
Zorg & Gezondheid bedraagt de gewogen 
gemiddelde dagprijs in de Vlaamse 
woonzorgcentra 56,30 euro (toestand 1 
mei 2017). 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. 
 
Bouw & infrastructuur 
 
2018 is voor de VZW een cruciaal jaar op 
het vlak van bouw en infrastructuur. Er 
zijn effectief “grote werven” kunnen 
opstarten, na decennia lang aanmodderen 
rond (achteraf gebleken) totaal zinloze 
zorgstrategische en technisch-financiële 
plannen. 
 
Een eerste grote werf betreft het project 
van Residentie Zilverblad op het Groot 
Bewijk in Oosterzele. Het gaat hier om de 
realisatie van 42 assistentiewoningen door 
BVBA AWO, die intussen allemaal 
verkocht zijn aan particulieren. VZW 
Groep Sint Franciscus fungeert hiervoor 
als beheersinstantie, wat wil zeggen dat wij 
instaan voor de basisdiensten (en dit naar 
analogie met de assistentiewoningen in het 
Sint Franciscustehuis Brakel en Sint Jozef 
Haaltert). Vanaf 1 januari 2019 zijn deze 

assistentiewoningen volledig operationeel 
én erkend. 
 

 

 

 

 

 
Vijf kiekjes waarin de evolutie wordt 
weergegeven van de bouw van 42 
assistentiewoningen van Residentie 
Zilverblad, Groot Bewijk 19 t/m 29, 9860 
Oosterzele. 
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Een tweede grote werf betreft de 
vervangingsnieuwbouw voor OLV Ter 
Veldbloemen op het Groot Bewijk in 
Oosterzele (en dit naast hoger vermelde 
assistentiewoningen). Als de planning 
meezit, zal dit gebouw medio 2019 kunnen 
worden in gebruik genomen. 
 

 

 

 
Evolutie van de nieuwbouw van OLV Ter 
Veldbloemen, Groot Bewijk 13, 9860 
Oosterzele. 
 
Een derde grote werf betreft de realisatie 
van een vervangingsnieuwbouw van 30 
woongelegenheden in het Sint 
Franciscustehuis in Brakel. Dit project 

moet normaliter ook medio 2019 
operationeel zijn. 

 

 

 

 
Evolutie van de vervangingsnieuwbouw 
van 30 woongelegenheden in het Sint 
Franciscustehuis Brakel. 
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Een vierde grote werf betreft de 
gedeeltelijke vervangingsnieuwbouw van 
WZC Sint Anna Haaltert. Dit project is 
gestart op 22 oktober. 
 

 
Gewijzigd circulatieplan ingevolge de 
bouwwerken in WZC Sint Anna Haaltert. 
 
Naast deze 4 aan de gang zijnde grote 
werven, staan ook voor de volgende jaren 
nog een reeks grote projecten op de 
planning. Het gaat hier meer in het 
bijzonder om: 
 
- Een partiële vervangingsnieuwbouw 

voor WZC De Zilverlinde in Oosterzele, 
die normaliter eind 2019 zal van start 
gaan. 

- De herconditionering van de oudbouw 
in het Sint Franciscustehuis, die 
normaliter eveneens eind 2019 van 
start gaat. 

 
Naast de aan de gang zijnde en nog 
geplande “grote werven” zijn in de loop 
van 2018 ook een reeks kleinere 
aanpassingswerken uitgevoerd. Het gaat 
hier meer in het bijzonder om: 
 
- Dringende brandveiligheidswerken in 

WZC De Zilverlinde Oosterzele. 

- Het plaatsen van een bijkomende lift 
en grote onderhoudswerken aan twee 
bestaande liften in het Sint 
Franciscustehuis Brakel. 

- Het plaatsen van zonnepanelen in 
WZC Sint Jozef en WZC Sint Anna 
Haaltert (zie rubriek hierna). 

 
Alternatieve energie 
 
VZW Groep Sint Franciscus investeerde 
anno 2011 al in alternatieve energie door 
het plaatsen van zonnepanelen op de 
daken van het Sint Franciscustehuis in 
Brakel. Sedert 2018 kent dit navolging in 
WZC Sint Jozef en WZC Sint Anna 
Haaltert via samenwerking met 
“Denderstroom”, een burgercoöperatie die 
het geld van haar aandeelhouders (enkel 
burgers) investeert in zonnepanelen op het 
dak van een ander, zoals sporthallen, 
kerken, … en woonzorgcentra. Specifiek 
voor wat betreft WZC Sint Anna en WZC 
Sint Jozef gaat het telkens over een 
installatie van 50 kW of in totaal 352 
zonnepanelen. Meer info op 
www.denderstroom.be 
 

 
 
Samenwerkingsverbanden 
 
VZW Groep Sint-Franciscus is er zich 
terdege van bewust dat een 
gedifferentieerd, geïntegreerd en naadloos 
zorg-, woon- en leefaanbod pas optimaal 
kan georganiseerd worden via 
samenwerking met diverse relevante 
actoren. Vandaar participeert de VZW 
vanuit zijn respectievelijke voorzieningen 
mee aan een brede waaier van 
samenwerkingsvormen. Dienaangaande 
kunnen 13 verschillende domeinen worden 
onderscheiden, welke nader zijn 
geëxpliciteerd in bijgaand overzicht: 

http://www.denderstroom.be/
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Expertisecentra 
Expertisecentrum Dementie Meander 
Dendermonde 

Participatie via onder meer Praatcafé Dementie 

Expertisecentrum Dementie Paradox Gent Participatie via onder meer Praatcafé Dementie 
 
Gerechtelijke en politionele instanties 
Justitiehuis Dendermonde Herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst 
Justitiehuis Gent Herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst 
Justitiehuis Oudenaarde Herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst 
HCA Oost-Vlaanderen Herstelgerichte en Constructieve 

Afhandelingsvormen 
Politiezone 5426 (Brakel, Horebeke, 
Maarkedal, Zwalm) 

Ondersteuning op het vlak van catering + 
protocol vermiste personen 

Politiezone 5439 (Denderleeuw, Haaltert) Ondersteuning op het vlak van catering + 
protocol vermiste personen 

 
Huisartsenkringen 
Huisartsen Brakel-Lierde (onderdeel 
erkende huisartsenkring Panacea -138) 

Vormingscyclus huisartsen 
Vorming & opleiding medewerkers 

Huisartsenkring Haaltert (onderdeel 
erkende huisartsenkring Aalst -69) 

Vorming & opleiding medewerkers 

Huisartsenkring Oosterzele (onderdeel 
erkende huisartsenkring Panacea -138) 

Vorming & opleiding medewerkers 

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

Congregationele binding 
Gemeenschappelijke mandaten in Algemene 
Vergadering en Raad van Bestuur 

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

Bestuursmandaat en lidmaatschap Algemene 
Vergadering 

Ortho-Agogisch Centrum De Beweging 
Gijzenzele (Oosterzele) 

Lokaal overleg & onderlinge 
samenwerkingsinitiatieven 

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

Tewerkstellingsprojecten (artikel 60) 
Gezamenlijke initiatieven ouderenwerking 

 
Netwerken 
Zorgnet-Icuro Alle voorzieningen van de VZW zijn aangesloten 

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

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

Partnership samenwerking eerstelijnszorg 

SEL Zorgregio Gent – Deelgebied Vlaamse 
Ardennen 

Partnership samenwerking eerstelijnszorg 

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

Partnership 

Netwerk Palliatieve Zorgen regio Zuid 
Oost-Vlaanderen 

Partnership 

Netwerk Palliatieve Zorgen regio Gent-
Eeklo 

Partnership 

Federatie Palliatieve Zorgen Partnership 
VZW Koopkoepel Aansluiting bij en bestuursmandaat in 

opdrachtencentrale 
Creat/Farys Aansluiting bij aankoopcentrale 
CVBA Denderstroom Zonnepanelen 
BIN Scheldewindeke Buurtinformatienetwerk 
Eerstelijnszone Zottegem/Panacea Formeel engagement m.b.t. het Sint 

Franciscustehuis, WZC De Zilverlinde en WZC 
OLV Ter Veldbloemen 

Eerstelijnszone Aalst Formeel engagement m.b.t. WZC Sint Jozef en 
WZC Sint Anna 

 
Onderwijs & opleiding 
Basisonderwijs  
Basisonderwijs Het Groene Lilare Brakel 
– Zwalm 

Intergenerationele projectwerking 

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

Intergenerationele projectwerking 

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

Intergenerationele projectwerking 

Secundair onderwijs  
Sint Franciscusinstituut Sint Maria 
Oudenhove (Brakel) 

Congregationele binding 
Leer- en uitwisselingsprojecten 

Instituut Stella Matutina Michelbeke 
(Brakel) 

Congregationele binding 
Stageprojecten 

Instituut Viso Cor Mariae Brakel Stageprojecten/projectwerking 
OLV College Zottegem campus centrum Stageprojecten 
Maria Jozef Instituut Geraardsbergen Stageprojecten 
Sint Franciscusschool Velzeke (Zottegem) Stageprojecten 
Heilige Harten Ninove Stageprojecten 
IBSO De Horizon Aalst Stageprojecten buitengewoon secundair 

onderwijs 
Instituut Sint Maarten Aalst Stageprojecten 
De Handelsschool Aalst Stageprojecten 
Sint Jozefscollege Aalst Sociale stages 
DVM (Dames van Maria) Aalst Sociale stages 
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Bernardus Technicum Oudenaarde Stageprojecten 
Scheppers Instituut Wetteren Stageprojecten 
Mariagaard Wetteren Stageprojecten 
GO! Atheneum Geraardsbergen Inleefstages 
GO! Atheneum Brakel Stageprojecten 
GO! Atheneum Ninove Stageprojecten 
Sint Paulus Instituut Herzele Stageprojecten 
Hoger onderwijs  
Odisee Hogeschool Aalst/Brussel/Sint 
Niklaas 

Stageprojecten 
Lesopdrachten 
Dierenbeleid 

Vives Hogeschool Kortrijk Stageprojecten 
Artevelde Hogeschool Gent Stageprojecten (logopedie) 
Hogeschool Gent Stageprojecten binnen domein “mens en 

welzijn” 
Howest Kortrijk Stageprojecten (ergotherapie) 
Universiteit Gent Lesopdracht kinesitherapie (Vakgroep 

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

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

Stageprojecten 

Sint Augustinus Instituut Aalst Stageprojecten 
Andere initiatiefnemers  
VOKANS Gent –Eeklo  Stageprojecten 
VOKANS Aalst-Oudenaarde Stageprojecten 
VDAB (Aalst, Oudenaarde) Stageprojecten 
Opleidingscentrum Solidariteit voor het 
Gezin Gent 

Stageprojecten 

Trajectbegeleiding VZW De Kringwinkel 
Teleshop Aalst 

Werkervaringsprojecten 

VZW Thuishulp Oost-Vlaanderen 
Zwijnaarde (Gent) 

Stageprojecten 

VZW YOUCA Brussel 
Youth for change and action 

Inleefstages 

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

Stageprojecten 

KISP Volwassenenonderwijs Mariakerke 
(Gent) 

Stageprojecten 

VSPW Sint Amandsberg (Gent) Stageprojecten sociaal en pedagogisch werk 
Familiehulp Sint Joost Ten Node (Brussel) Stageprojecten 
KOPA Oudenaarde Vorming en stages voor werkzoekenden (kans 

op arbeid) 
 
 
 



Werkingsverslag 2018 VZW Groep Sint Franciscus  19 

Ouderenverenigingen & mantelzorgorganisaties 
OKRA Haaltert Diverse initiatieven 
OKRA Oosterzele Diverse initiatieven 
OKRA Brakel Diverse initiatieven 
Ziekenzorg/Samana Haaltert Diverse initiatieven 
Ziekenzorg/Samana Oosterzele Diverse initiatieven 
Ziekenzorg/Samana Brakel Diverse initiatieven 
Seniorenraad Haaltert Diverse initiatieven 
Seniorenraad Oosterzele Diverse initiatieven 
Seniorenraad Brakel Diverse initiatieven 
 
Ouderenvoorzieningen 2 
WZC OLV Ten Rozen Aalst Gemeenschappelijke mandaten in Raad van 

Bestuur en Algemene Vergadering 
WZC Meredal Erpe-Mere Formele samenwerkingsovereenkomst 

Gemeenschappelijk mandaten in Raad van 
Bestuur en Algemene Vergadering 

WZC Mariahuis Gavere Mandaten in Raad van Bestuur en Algemene 
Vergadering 

WZC Sint Coleta Gent Mandaten in Raad van Bestuur en Algemene 
Vergadering 

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

Bewijk Oosterzele 
 
Thuiszorgdiensten 
Familiehulp Stageprojecten 

Zorgvernieuwingsproject ZP3 
Solidariteit voor het Gezin Stageprojecten 
Familiezorg Zorgvernieuwingsproject ZP3 
 
Vrijwilligerswerking 
Vriendenkring WZC Sint Jozef Haaltert Organisatie van activiteiten voor sociale 

doeleinden 
Vriendenkring WZC Sint Anna Haaltert Organisatie van activiteiten voor sociale 

doeleinden 
Vriendenkring Sint Franciscustehuis 
Brakel 

Organisatie van activiteiten voor sociale 
doeleinden 

Vriendenkring OLV Ter Veldbloemen 
Oosterzele 

Organisatie van activiteiten voor sociale 
doeleinden 

Vrijwilligerswerking WZC De Zilverlinde 
Scheldewindeke 

Organisatie van activiteiten voor sociale 
doeleinden 

Rode Kruis Vlaanderen Overeenkomst tot het inrichten van een 
bibliotheek 

 

                                                             
2
 Via het Coördinatiecomité wordt samengewerkt met alle Zorgnet-Icuro ouderenvoorzieningen in de 

regio Aalst-Oudenaarde. De in dit punt vermelde opsomming betreft echter bijzondere 
samenwerkingsvormen met ouderenvoorzieningen, naast de klassieke samenwerking via het 
Coördinatiecomité van Zorgnet-Icuro. 
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Ziekenhuizen 
AZ Glorieux Ronse Functionele samenwerking met zorgprogramma 

geriatrie en Sp palliatieve zorgen 
Medisch Centrum Opbrakel gehuisvest in het 
Sint Franciscustehuis 

AZ Sint Elisabeth Zottegem Functionele samenwerking met zorgprogramma 
geriatrie 

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst-
Geraardsbergen- Wetteren 

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

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

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

AZ Sint Lucas Gent Functionele samenwerking met Sp palliatieve 
zorgen 

AZ Oudenaarde Functionele binding met zorgprogramma 
geriatrie 

 
 
Een code goed bestuur hoeft geen 
bijbel te zijn 

 
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, 
vraaggestuurde 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, de Raad van Bestuur en het 
Directiecomité reeds in december 2016 
hierna volgende beginselen goedgekeurd, 
die als richtsnoer worden gehanteerd: 

 
- Duidelijk uitgewerkte missie, visie en 

waarden (zie hiervoor blz. 10). 
- 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. 
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- De zorg om de bewoner staat centraal, 
wat onder meer wordt opgevolgd via de 
kwaliteitsindicatoren en de 
tevredenheidsmetingen. 

- De VZW gaat in dialoog met de 
belanghebbenden (bewoners, familie, 
medewerkers, 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. 

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

 
Een code goed bestuur hoeft niet lang of 
ingewikkeld te zijn. Deze kan ook op een 
compacte manier duidelijk en efficiënt 
zijn. 
 
Beleid in beweging 
 
2018 was ook op beleidsmatig vlak een 
cruciaal jaar. Zo zijn in 2018 de eerste 
stappen gezet voor een nieuw aangepast 
woonzorgdecreet. Ingevolge de 
bevoegdheidsoverdrachten van de zesde 
staatshervorming is het bestaande decreet 
van 2009 immers aan een actualisering 
toe. Het nieuwe ontwerpdecreet omvat ook 
een aantal innoverende thema’s, zoals 
goed bestuur, bestuurlijke en financiële 
transparantie. Op 20 april keurde de 
Vlaamse Regering het ontwerp in een 
eerste lezing goed. Bij het persbericht dat 
hieromtrent door het Kabinet Vandeurzen 
werd verspreid, stond onze VZW als 
referentie vermeld op het vlak van goed 
bestuur en transparantie. Wij beschikken 
immers al van in 2016 over een code goed 
bestuur (zie hierboven). 
 
Een ander belangwekkend 
beleidsfenomeen betreft de reconversie- en 
erkennningskalender, waarbij instellingen 
in de gelegenheid worden gesteld om 
voorafgaande vergunningen voor 
bijkomende capaciteit als 
woonzorgcentrum of kortverblijf over te 
dragen naar andere initiatiefnemers of te 
reconverteren naar andere zorgvormen 
(zoals dagverzorging, RVT, gezinszorg, etc 
…). Deze reconversie en/of overdracht is 

enkel mogelijk voor zover aan meerdere 
(relatief ingewikkelde) criteria is voldaan 
en moet bovendien de goedkeuring krijgen 
van het Agentschap Zorg & Gezondheid. 
Op zich is er niets mis met dergelijke 
operaties, ware het niet dat bepaalde 
initiatiefnemers onderling geld bieden of 
vragen voor de overdracht van 
voorafgaande vergunningen. Een hoogst 
bedenkelijk fenomeen, die wat doet 
denken aan de recente heisa rond de 
transacties in het voetbalmilieu. Het 
spreekt voor zich dat wij ons als VZW – 
met een code goed bestuur en waarden als 
mensgerichtheid, eenvoud en integriteit – 
volledig distantiëren van dergelijke 
(koe)handel. Vandaar is vanuit onze VZW 
onder meer de suggestie geuit om bij de te 
vervullen formaliteiten naar het 
Agentschap Zorg & Gezondheid toe een 
“verklaring op eer” bij te voegen, waarin de 
betrokken partijen verklaren dat de 
betreffende overdracht of reconversie geen 
pecuniaire invalshoek heeft en louter 
uitgaat van een onderlinge goede 
samenwerking met als doel het 
zorgaanbod in de regio te optimaliseren. 
Op die manier hopen we de verdere 
commercialisering en het “vermarkten” 
van de zorg toch enigszins te kunnen 
tegengaan. 
 

 
De verkoop van voorafgaande 
vergunningen: niet enkel een spel, maar 
helaas ook realiteit. 
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V. Belangrijkste realisaties en 
gebeurtenissen op instellingsniveau 
 

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

 
Contactpersonen 

Wim Vercruyssen 
Gedelegeerd Bestuurder 
wimv@groepsf.be 
Leen Van Der Linden 
Verantwoordelijke bewonerszorg en 
personeel 
leenv@groepsf.be 
Dr. Koen Bossant en Dr. Philip Jourquin 
Coördinerende en Raadgevende Artsen 
(CRA) 
Helga De Pelsmaeker 
Kwaliteitscoördinator 
Verantwoordelijke Paramedici 
helgad@groepsf.be 
Marijke De Vrieze 
Zorgcoördinator 
marijked@groepsf.be 
Lisa Schilders 
Hoofdverpleegkundige Korenbloem 
vpob1.sft@groepsf.be 
Tamara Lallemant 
Hoofdverpleegkundige Ter Tulpen 
vpob2.sft@groepsf.be 
Caroline Grauls 
Hoofdverpleegkundige Rozenhof 
vpob3.sft@groepsf.be 
Lieve De Pessemier 
Hoofverpleegkundige Acaciaplein 
vpnb1.sft@groepsf.be 

David Spitaels 
Hoofdverpleegkundige Beukendreef 
vpnb2.sft@groepsf.be 
Katrien Troncquo 
Hoofdverpleegkundige Eikenberg 
vpnb3.sft@groepsf.be 
Nancy Haelters 
Verantwoordelijke Nachtequipe 
nancyh@groepsf.be 
Veerle Borrey 
Palliatief referente 
Lieve Vander Linden 
Referentiepersonen wondzorg 
wondzorg.sft@groepsf.be 
Ilse Anssens 
Referentiepersonen dementie 
Stéphanie Dhaeyer 
Sociale Dienst en Woonassistent 
stephanied@groepsf.be 
Fran Beeken 
Sociale Dienst 
Referentiepersoon dementie 
franb@groepsf.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
mariekee@groepsf.be 
Annemie Tuyttens 
Interne vertrouwenspersoon 
annemiet@groepsf.be 
Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding & Administratie 
kariend@groepsf.be 
Kurt Schotte 
Preventieadviseur (overkoepelend en 
lokaal) 
kurts@groepsf.be 
Chris Eeman 
Verantwoordelijke Technische Dienst 
techniek.sft@groepsf.be 
Pieter Vandenbogaerde 
Verantwoordelijke Keuken 
pieterv@groepsf.be 

 

 
Retrofoto. 
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Trouw in het kader van Valentijn 
 

 
Trouw in het Sint Franciscustehuis. 
 
Op 15 februari vernieuwden twee koppels 
hun huwelijksgeloften. Roger (88) en Irma 
(89) en Roger (85) en Jeanne (86) gingen in 
op het project van het ergo-team. Schepen 
van burgerlijke stand Marleen Gijselinck en 
diaken Bart De Wael werkten graag mee aan 
dit trendy initiatief. Voor meer info, lees het 
artikel in Het Nieuwsblad via bijgaande link 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blede_03
358797 
 
Toneel 
 

 
Toneelvoorstelling op 15 maart. 
 
Op donderdag 15 maart vonden twee 
voorstellingen plaats (namiddag en avond) 
van het toneelstuk “Afscheid”, een 
realisatie van Theater Paljas i.s.m. met het 
gemeentebestuur en de seniorenraad van 
Brakel. Het initiatief om in het WZC 
jaarlijks een toneelvoorstelling te 

organiseren i.s.m. gemeentebestuur en 
seniorenraad is ontstaan in 2014. Marijn 
De Valck is één van de belangrijke 
gangmakers van dit initiatief. 
 
Infobeurs dementie 
 

 
 
In samenwerking met tal van externe 
partners vond op 14 juni een infobeurs 
plaats rond dementie. Dit initiatief kende 
een groot succes. Heel veel 
geïnteresseerden maakten kennis met 
organisaties, materialen, lectuur en de 
dementiewerking van onze VZW. 
 

 
Infobeurs dementie op 14 juni. 
 
Petanque tornooi 
 
Met iets minder pers dan op het WK 
voetbal, maar met minstens evenveel 
enthousiasme vond op 21 juni het intussen 
gerenommeerd “inter-wzc petanque- 
tornooi” plaats van VZW Groep Sint 
Franciscus. De equipes van de vijf 
voorzieningen namen het onderling tegen 
mekaar op, waarbij WZC OLV Ter 
Veldbloemen opnieuw als winnaar uit de 
bus kwam. 
 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blede_03358797
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blede_03358797
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De fiere winnaars van het petanque 
tornooi. 
 
Tentenkamp 
 
De KSA jongeren namen het op 26 en 27 
juli even over in het Sint Franciscustehuis, 
of liever ze doorbraken er een beetje het 
dagelijks samenlevingspatroon van 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers. 
De KSA jongeren verlegden er hun grenzen 
en maakten zo kennis met de zorgsector. 
Sommigen raakten er gepassioneerd door 
zorg, anderen overtuigd van hun 
maatschappelijke engagement en dàt was 
mooi om zien.  
 

 
KSA tentenkamp in het Sint 
Franciscustehuis. 
 
Een open huis 
 
Niet alleen voor de bewoners, maar ook 
voor de buurt zet het Sint Franciscustehuis 
zijn beste beentje voor. Hierbij volgt een 
opsomming van feiten en evenementen 
(verre van volledig) waarop veel volk van 
buitenaf aanwezig was (buren, familie, …): 
 
- Diverse modeshows specifiek voor 

senioren. 
- Schoenenverkoop specifiek toegespitst 

op senioren. 
- Allerhande optredens. 

- Intergenerationele projectwerking, 
waarbij de kinderen uit het naburig 
schooltje regelmatig langskomen voor 
allerhande activiteiten. 

- Eetfestijn op 31 augustus en 1 
september. 

- Oldtimertreffen op 4 september. 
- De 6 familienamiddagen, waarbij 

accordeongroep Vios telkenmale een 
spetterend optreden bracht. 

- Ontbijtbuffetten, wafelen- en 
oliebollenbak. 

- Rommelmarkt op 23 augustus. 
- Sobere maaltijd ten voordele van de 

missiewerken. 
- Pastorale vieringen. 
- Dierenzegening ter gelegenheid van 

het Feest van Sint Franciscus. 
- Kerstmarkt. 
- Soepverkoop ter gelegenheid van De 

Warmste Week. 
 

 
Rommelmarkt op 23 augustus. 
 

 
Oldtimertreffen op 4 september. 
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Relikwie 
 
In de loop van 2018 ontvingen we 
onderstaand relikwie van één van onze 
vrijwilligers: een factuur anno 1945 van de 
toenmalige Sint Franciscuskliniek 
Opbrakel (thans Sint Franciscustehuis) 
voor een bevalling en verblijf van 10 dagen 
van moeder en kind. Totale kostprijs 
1427,25 frank (inclusief inspuitingen, 
pastillen, was, verwarming en licht). Van 
RIZIV of tussenkomst mutualiteit was er 
nog geen sprake. Van 
ereloonsupplementen voor een 
éénpersoonskamer evenmin. En de 
ziekenhuisnetwerken moesten ook nog 
uitgevonden worden … 
 

 
Factuur anno 1945. 
 
Assistentiewoningen Alverna 
 
Op de site van het Sint Franciscustehuis is 
niet allen een woonzorgcentrum (168 
woongelegenheden) en een centrum voor 
kortverblijf (5 woongelegenheden) 
gevestigd, maar eveneens een groep van 
assistentiewoningen (“Alverna” genaamd), 
bestaande uit 31 flats. In deze 31 
assistentiewoningen of serviceflats wonen 
de residenten in principe volledig 
zelfstandig, en kunnen zij waar nodig 

bijkomend op de diensten van de VZW 
beroep doen (bvb. zorgverlening, 
woonassistentie, maaltijden, crisis- en 
overbruggingszorg, etc. …). De bewoners 
van de assistentiewoningen kunnen ook 
deelnemen aan de activiteiten en 
evenementen georganiseerd in het 
woonzorgcentrum. Daarnaast zijn er ook 
specifieke activiteiten voor de bewoners 
van de assistentiewoningen, zoals een 
maandelijkse feestmaaltijd (waaronder 
ook een ontbijtbuffet en een barbecue) en 
diverse uitstappen. Zo is in de loop van 
2018 onder meer een bezoek gebracht aan: 
 
- Koffiebranderij Hoorens in Sint Maria 

Oudenhove, inclusief Panamarenko als 
“special attraction”. 

- Het Donkmeer in Overmere. 
- Nieuwpoort. 
- Deinze, waarbij vooral likeurstokerij 

Filliers is bijgebleven (santé). 
 

 
Bezoek aan koffiebranderij Hoorens in 
Sint Maria Oudenhove. 
 

 
Genieten van een ijscoupe aan het 
Donkmeer in Overmere. 
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WZC OLV Ter Veldbloemen 
Meerstraat 22 
Groot Bewijk 13 
9860 Oosterzele 
Tel: 09/362 71 52 
Email: info.olv@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.040 
Erkenningsnummers: PE983 – VZB252 – 
PE 3366 

 
Contactpersonen 

Leen Van Der Linden 
Directeur 
leenv@groepsf.be 
Dr. Christiaan Lumen 
Coördinerend en Raadgevend Arts 
(CRA) 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator 
Kwaliteitscoördinator 
Intern vertrouwenspersoon 
berenicep@groepsf.be 
Lut Impens 
Hoofdverpleegkundige 
luti@groepsf.be 
Ann Vanhoele, Nathalie Coppens, 
Benedicte Carchon, Lien De Blander 
Palliatieve ondersteuning 
Peggy Van Goethem 
Referentiepersoon wondzorg 
peggyv@groepsf.be 
Ann Vanhoele 
Sociale Dienst en Woonassistent 
socdienst.olv@groepsf.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
mariekee@groepsf.be 
Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding & Administratie 
kariend@groepsf.be 
Brecht Eeman 
Preventieadviseur 
brechte@groepsf.be 

 

Confituuractie 
 
In navolging van een soortgelijk project 
enkele jaren terug, zijn de bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers van OLV Ter 
Veldbloemen in 2018 terug gestart met het 
maken van verschillende soorten 
confituur. De opbrengst van de confituur-
verkoop ging naar de aankoop van een 
roeibank. Dit is een kiné-toestel waarbij de 
bewoners aangemoedigd worden om op 
een andere manier te bewegen en de 
gewrichten te onderhouden. 
 

 
Confituuractie in OLV Ter Veldbloemen. 
 
Het ergo-team 
 
De dienst ergotherapie zorgt dat de 
bewoners hun zelfstandigheid zo lang 
mogelijk blijven behouden en stimuleren 
dit aan de hand van geheugentraining, 
fijne hand-motoriek, oefeningen voor de 
bovenste ledematen, en oefeningen om de 
coördinatie te trainen. Deze opdrachten 
kunnen dan hun dienst bewijzen tijdens 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
zoals het kammen van het haar, zelfstandig 
eten en drinken, een bril opzetten, knopen 
van een gilet open of dicht doen,... 
 

 
De groenten brigade van OLV Ter 
Veldbloemen ijverig aan het werk. 

mailto:info.olv@groepsf.be
http://www.groepsf.be/
mailto:leenv@groepsf.be
mailto:berenicep@groepsf.be
mailto:luti@groepsf.be
mailto:peggyv@groepsf.be
mailto:socdienst.olv@groepsf.be
mailto:mariekee@groepsf.be
mailto:kariend@groepsf.be
mailto:brechte@groepsf.be
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Naast de verschillende oefeningen 
organiseert het ergo-team ook zinvolle 
dagbesteding zoals bvb. het versnijden van 
soepgroenten, waarmee dagelijks verse 
soep wordt bereid. 
 
Feestjes alom 
 
Quasi elke gelegenheid wordt te baat 
genomen om in OLV Ter Veldbloemen een 
feestje te organiseren. Zo was er o.m. de 
zomershow, waarbij diverse medewerkers 
hun zang- en acteertalenten konden ten 
toon spreiden. 
 

 
Zomershow, met op de achtergrond 
“special guest dj” in aangepaste WK-outfit 
(hoed, korte broek én combat shoes). 
 
En wie de mening is toegedaan dat bvb. de 
Gentse feesten enkel bestemd zijn voor een 
jeugdig publiek, heeft het ook totaal 
verkeerd. Zo trokken de bewoners van 
OLV Ter Veldbloemen enthousiast richting 
Gent, onder begeleiding van enkele 
medewerkers en vrijwilligers. 
 

 
Op de Gentse feesten. 
 
Kaas en wijn 
 
Op 28 september was er veel volk in GC De 
Kluize, en dit voor de kaas- en wijnavond 

die OLV Ter Veldbloemen er organiseerde 
ten voordele van de animatiewerking. 
 

 
Kaas- en wijnavond op 28 september. 
 
De verhuis in aantocht 
 
De nieuwbouw van OLV Ter Veldbloemen 
op het Groot Bewijk is in de loop van 2018 
aardig opgeschoten (zie hiervoor tevens de 
rubriek “bouw & infrastructuur”). 
Normaliter zal de nieuwbouw medio 2019 
kunnen worden in gebruik genomen. In 
het vooruitzicht hiervan zijn intussen al de 
nodige mentale en organisatorische 
voorbereidingen getroffen, zowel bij 
bewoners, medewerkers als vrijwilligers. 
Daarnaast is ook al volop begonnen met de 
opstart van de assistentiewoningen van 
“Residentie Zilverblad”, operationeel vanaf 
januari 2019. 
 

 
Onderweg naar het Groot Bewijk …. 
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WZC De Zilverlinde 
Dreef 2 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 
Tel: 09/363.83.93 
Email: info.zl@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.535 
Erkenningsnummers: PE983 –VZB252 

 
 
 
Contactpersonen 

Christian Geenens 
Leen Van Der Linden 
Directie 
christiang@groepsf.be 
leenv@groepsf.be 
Dr. Christiaan Lumen 
Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator 
Kwaliteitscoördinator 
Intern vertrouwenspersoon 
berenicep@groepsf.be 
Ria Hanssens 
Hoofdverpleegkundige 
riah@groepsf.be 
David De Ridder 
Hoofdverpleegkundige 
davidd@groepsf.be 
Stefaan Wolfcarius 
Adjunct Hoofdverpleegkundige 
stefaanw@groepsf.be 
Ann Françoys 
Sociale Dienst en Kwaliteitszorg 
socdienst.zl@groepsf.be 
Fran Beeken 
Sociale Dienst 
Referentiepersoon Dementie 
franb@groepsf.be 
Marieke Eggermont 
Personeelsaangelegenheden 
mariekee@groepsf.be 

Brecht Eeman 
Preventieadviseur 
brechte@groepsf.be 
Lutgarde Eeckhout 
Boekhouding & Administratie 
lutgardee@groepsf.be 
Johan Verstraete 
Technische Dienst 
johanv@groepsf.be 
Hilde Bekaert 
Verantwoordelijke Keuken 
keuken.zl@groepsf.be 

 
Spaghettifestijn 
 
Vrijdag 9 maart organiseerde De 
Zilverlinde een eetfestijn in CC de Kluize: 
grote opkomst, lekkere spaghetti of 
croque-monsieur en een mooie opbrengst 
die gespendeerd wordt aan allerhande 
animatieactiviteiten met de bewoners. 
Dank aan de vele medewerkers voor hun 
inzet en geslaagde activiteit. 
 

 
 
Week van de valpreventie 
 
De week van de valpreventie (23 t/m 29 
april) is niet onopgemerkt voorbijgegaan 
in De Zilverlinde. De kinesitherapeuten 
werkten er samen met de ergotherapeuten 
een gans programma uit, met o.a. een val-
preventiequiz en een fitnessparcours. 

mailto:info.zl@groepsf.be
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Bovendien werd ook een workshop 
valpreventie georganiseerd. 
 

 
Activiteiten in het kader van de week van 
de valpreventie 
 
Moeder- en vaderdag 
 
Op maandag 14 en dinsdag 15 mei vierde 
De Zilverlinde moederdag. Voor deze 
gelegenheid werden alle dames in de 
cafetaria uitgenodigd voor een 
ontbijtbuffet. Samen met hun familie 
konden ze er genieten van heel wat 
lekkers. Elk jaar opnieuw zien we het 
aantal deelnemers van de ontbijten ter 
gelegenheid van moederdag stijgen. Dit 
jaar mochten we over de twee dagen 
verspreid een 110-tal personen ontvangen. 
Op 11 juni ging een soortgelijk initiatief 
door naar aanleiding van vaderdag. 
 

 
Ontbijtbuffet ter gelegenheid van moeder- 
en vaderdag. 
 
Toneel 
 
Niet alleen het Sint Franciscustehuis, maar 
ook De Zilverlinde was in de ban van het 
toneel en dit met de voorstelling “Hans 

Heimer”, welke plaatsvond op 15 mei. Een 
gelegenheidstheater bracht het 
aangrijpende verhaal over hoe een persoon 
getroffen wordt door dementie. Op een 
ongedwongen manier kregen de 
toeschouwers de kans om te leren 
begrijpen wat dementie betekent voor de 
betrokken persoon en zijn omgeving. 
 

 
Toneelvoorstelling rond dementie op 15 
mei. 
 
Buitenhuisactiviteiten 
 
WZC De Zilverlinde organiseert uiteraard 
ook regelmatig buitenhuisactiviteiten. Te 
vermelden waard hierbij zijn onder meer: 
- Het bezoek aan de nabijgelegen 

likeurstokerij Van Damme (bekend van 
de Balegemse jenever). 

- Het bezoek aan de Windeekse 
weidefeesten, wat gepaard ging met 
een huifkarrentocht en waaraan ook de 
bewoners van OLV Ter Veldbloemen 
deelnamen. 

 

 
Met de huifkar naar de Windeekse 
weidefeesten. 
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WZC Sint Jozef 
Bruulstraat 17 
9450 Haaltert 
Tel: 053/83.46.30 
Email: info.sj@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.238 
Erkenningsnummers: PE1346 – VZB253 
– KPE1346 – PE1727 – PE2777 

 
Contactpersonen 

Jean Marie Van Cauwenberge 
Directeur 
jeanmariev@groepsf.be 
Dr. H. Van der Stockt 
Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) 
Mark Beelaert 
Hoofdverpleegkundige Stil Geluk 
markb@groepsf.be 
Corina Veirman 
Hoofdverpleegkundige Morgendauw 
corinav@groepsf.be 
Darien Al-Karzoun 
Coördinator Dagverzorgingscentrum 
dariena@groepsf.be 
Els Verstraeten 
Verantwoordelijke Animatie/Reactivatie 
elsv@groepsf.be 
Griet Gijsels 
Sociale Dienst en Woonassistent 
Interne vertrouwenspersoon 
grietg@groepsf.be 
Ingrid Prieus 
Boekhouding & Administratie 
ingridp@groepsf.be 
Klaartje Van Cauwenberge 
Kwaliteitscoördinator 
Personeelsaangelegenheden 
Informatieveiligheid en DPO 
klaartjev@groepsf.be 
Jolien Volckaert 
Preventieadviseur 
jolienv@groepsf.be 

Tineke Merckaert 
Verantwoordelijke Keuken 
keuken.sj@groepsf.be 

 
Dag van de zorg 
 
Onze medewerkers en vrijwilligers zetten 
zich enthousiast in om van elke dag een 
“dag van de zorg” te maken. Dat was dan 
ook de reden waarom wij niet expliciet 
deelnamen aan de “dag van de zorg” op 18 
maart. En wie op 18 maart dan toch bij 
VZW Groep Sint Franciscus terecht wilde, 
was van harte welkom op de lentebrunch 
die van 09u00 tot 13u00 plaatsvond in 
WZC Sint Jozef. 
 
Rijstpapverkoop 
 
Uit de pot gaat de pap in de kan, vult ze de 
bakjes en vervolgens de vol gepuzzelde 
dienbladen: de efficiënte choreografie van 
een huishouden in de zorgsector. Minder 
vlot loopt ons wereldwijde huishouden. 
Voortdurend vliegt voedsel oceanen over, 
voortdurend blijven keukens bijna leeg. 
Daar kunnen ook onze efficiënte koks niet 
tegenop. Of toch? WZC Sint Jozef verkocht 
begin april rijstpap ten voordele van 
Boederlijk Delen. 
 

 
Rijstpapverkoop ten voordele van 
Broederlijk Delen (uit “Kerk en Leven”). 
 
Afscheid van een vriend 
 
Op 20 juli werden we geconfronteerd met 
het plots overlijden van Mario Poisson (63 
jaar). Mario verbleef al enkele jaren in de 
assistentiewoningen van WZC Sint Jozef 
en verleende als enthousiast muzikant en 
entertainer geregeld zijn medewerking aan 
allerhande muziekevenementen met de 
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bewoners van onze woonzorgcentra, en dit 
zowel in Haaltert (Sint Jozef én Sint 
Anna), Brakel (Sint Franciscustehuis) als 
Oosterzele (OLV Ter Veldbloemen). 
 

 
Afscheid van Mario Poisson. 
 
Buikje vol 
 

 
Zomerterras in WZC Sint Jozef. 
 
Spaghetti en croque monsieur is niet 
alleen een specialiteit van De Zilverlinde 
(zie hoger), maar sinds jaar en dag ook een 
vast gebeuren in WZC Sint Jozef. Twee 
avonden, met name op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 september, zat het in de 
polyvalente zaal afgeladen vol voor het 
spaghetti- en croque monsieur-festijn ten 
voordele van de animatiewerking. 
 
Daarnaast waren er ook tal van andere 
festiviteiten en feestmaaltijden, zoals het 
zomerterras en de familiedag. 
 

Werelddierendag 
 
Op 4 oktober was het werelddierendag. 
Tijdens die week kwam er elke dag een 
dier op bezoek, zoals o.a. Wincelot, de 
pony op de “basketsloefkes” ( die in 2017 al 
op bezoek was geweest in het Sint 
Franciscustehuis). De bewoners konden 
ook genieten van van een gevarieerde 
uilen/roofvogelshow. Er werd ook van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om een 
nieuw aquarium te plaatsen in de cafetaria. 
Een nieuwe blikvanger die voor heel wat 
sfeer zorgt.  
 

 

 

 
Werelddierendag in WZC Sint Jozef. 
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Dagverzorgingscentrum 
 
Naast het woonzorgcentrum (60 
woongelegenheden), het centrum voor 
kortverblijf (10 woongelegenheden) en de 
assistentiewoningen/serviceflats (30 
woongelegenheden), beschikt Sint Jozef 
ook over een dagverzorgingscentrum (16 
verblijfsgelegenheden). Vanuit het 
dagverzorgingscentrum worden ook 
diverse uitstappen georganiseerd. 
Klassiekers hierbij zijn de wekelijkse 
markt en in oktober uiteraard ook de 
jaarmarkt. 
 

 
Bezoek aan de jaarmarkt in Haaltert. 
 

 
Straatbord WZC Sint Jozef. 
 
 
 

 
WZC Sint Anna 
Stationsstraat 165 
9450 Haaltert 
Tel: 053/83.67.77 
Email: info.sa@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.226.199.488 
Erkenningsnummers: PE120 – VZB2233 

 
Contactpersonen 

Jan De Maeseneire 
Directeur 
jand@groepsf.be 
Dr. Geert Goossens 
Coördinerend en Raadgevend arts (CRA) 
Lieve Haegeman 
Hoofdverpleegkundige 
Wendy Van Zeebroeck 
Hoofdverpleegkundige 
wendyvz@groepsf.be 
Anne Van Driessche 
Hoofdverpleegkundige 
annev@groepsf.be 
Daphne De Strooper 
Hoofdverpleegkundige 
daphned@groepsf.be 
Sandra Rottiers 
Adjunct Hoofdverpleegkundige 
sandrar@groepsf.be 
Jolien Volckaert 
Kwaliteitscoördinator 
Sociale Dienst 
Preventieadviseur 
jolienv@groepsf.be 
Mieke De Moor 
Interne vertrouwenspersoon 
dm.mieke@gmail.com 
Brigitte Ledegen 
Boekhouding & Administratie 
brigittel@groepsf.be 
Lut Van Huylenbroeck 
Personeelsaangelegenheden 
lutv@groepsf.be 
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Marc Van Melckebeke 
Verantwoordelijke Keuken 
keuken.sa@groepsf.be 

 
Eens stukje geschiedenis 
 
Vandaag is Sint Anna – net als alle andere 
voorzieningen van de VZW - een doorsnee 
gezellig woonzorgcentrum, met warme 
zorg aan een democratische dagprijs. 
Oorspronkelijk lag dit totaal anders: het 
huis werd immers gesticht door Dr. 
Demade als “maison de cure” voor de 
rijkere elite, en vervulde toen een beetje de 
rol van wat nu de “core business” is van 
bepaalde commerciële rusthuisgroepen. 
Een “Park Lane” of “Ritz” avant la lettre 
dus. Het kan verkeren, om het met de 
woorden van Bredero te zeggen. Onder het 
motto “terug in de tijd” ziet u op bijgaande 
foto een outdoor activiteit op “la pelouse 
du croquet” van het “Maison de cure du 
Dr. Demade”. De “pelouse” is er nog altijd, 
alleen wordt er nu geen “croquet” meer 
gespeeld. 
 

 
Tuinactiviteit ten tijde van Dr. Demade 
(in witte jas ?) 
 

 
Tuinactiviteit anno 2018. 
 
 

 
Reminiscentie 
 
Het was eigenlijk vooral voor personen 
met dementie bedoeld: een woonkamer 
ingericht zoals in de jaren 60, met 
Leuvense stoof, retrobehang en een 
kruisbeeld met palmtakje. Zodat de 
bejaarden het gevoel kregen weer thuis te 
zijn. Maar een klein jaar na hun opening 
zijn de retro-living en -keuken in WZC Sint 
Anna Haaltert zo populair dat het er elke 
dag bomvol zit met bewoners, ook 
personen zonder cognitieve stoornis. Om 
herinneringen op te halen, liedjes uit hun 
kindertijd te zingen en koffie uit het 
schoon servies te drinken. Lees het 
volledig artikel in “Het Nieuwsblad” van 3 
mei 2018 via bijgaande link 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf2018
0502_03493511 
 

 
Koffie aan de Leuvense stoof in WZC Sint 
Anna. 
 
De snoezelkar 
 
De winkelkar is al ettelijke jaren een 
ingeburgerd fenomeen, zowel in het Sint 
Franciscustehuis als in Sint Anna. Nu is in 
Sint Anna ook de “snoezelkar” in omloop 
gebracht. Deze kar wordt gebruikt voor de 
individuele verwenmomenten bij de 
bewoners. De kar bevat diverse 
voorwerpen die de verschillende zintuigen 
prikkelen. Zo zit er een radio en cd’s met 
relaxatiemuziek in. Verder is er allerhande 
materiaal voorhanden om te masseren, 
zoals olie, massagetoestelletje, een 
massage-bol, een spin om het hoofd te 
masseren en een voetbad. Visuele prikkels 
worden aangeboden door middel van een 
plasmabal en een sterrenprojector. Er 
wordt ook gewerkt met etherische oliën. 

mailto:keuken.sa@groepsf.be
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De kar bevat tevens een ‘gelieve niet te 
storen’ blad. Het is immers heel storend 
als er tijdens zo’n moment iemand binnen 
komt. Tot slot is de kar handig voorzien 
van de nodige stopcontacten. Zo kan men 
de elektrische toestellen makkelijk 
aansluiten op de kar zonder de ganse 
kamer te moeten ombouwen. De bewoners 
blijken intussen uiterst tevreden met de 
ingebruikname van de snoezelkar. 
 

 
Snoezelen in WZC Sint Anna. 
 
Bedevaartmaand 
 
Mei is de bedevaartmaand. In het Sint 
Franciscustehuis trekt men dan naar 
Vloesberg. In de andere voorzieningen van 
de VZW, waaronder WZC Sint Anna, staat 
Oostakker sinds jaar en dag als klassieker 
op de agenda. 
 

 
Vertrekkensklaar naar Oostakker. 
 
Zuiderse temperamenten 
 
Ook de patroonheilige Sint Anna wordt 
nog steeds consciëntieus gevierd. Naar 
aanleiding van het feest van Sint Anna op 
26 juli bracht een Mexicaanse 
volksdansgroep een zuiderse mix van 
muziek, dans en kleur, waarvan de 
bewoners volop konden genieten. U kan de 
Mexicaanse sfeer mee opsnuiven via 
bijgaande foto. De persoon rechts op de 
foto is niet directeur Jan, maar 
toevalligerwijs een “lookalike”. 

 

 
Mexicaanse dans in WZC Sint Anna.  
 
Alweer kaas en wijn 
 
De kaas van OLV Ter Veldbloemen op 28 
september was nog maar pas verteerd, of 
we konden op 12 oktober al opnieuw 
aanschuiven voor kaas en wijn in Sint 
Anna. Het is voor de 13° keer op rij dat 
WZC Sint Anna een kaas- en wijnavond 
organiseerde, en ook hier gaat de 
opbrengst integraal naar de 
animatiewerking. 
 

 
De kaastafel net voor de opening van het 
buffet, en dit onder het goedkeurend 
toezicht van twee enthousiaste 
medewerkers (links op de foto). 
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Als afsluiter een collage met de titelbladzijden van onze publicaties: de nieuwsbrief voor 
onze medewerkers (driemaandelijks) en de huiskrantjes voor onze bewoners (maandelijks). 
Deze publicaties zijn tevens te raadplegen op onze website www.groepsf.be 
 
 
 
 

 
“Nieuwsbrief GSF” voor 
de medewerkers. 
 
 
 

 
“De Bloesem”,  
huiskrant van het Sint 
Franciscustehuis Brakel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Ons veldbloempje”,  
huiskrant van OLV Ter 
Velbloemen Oosterzele. 
 
 

 
“Het Zilverkrantje”, 
huiskrant van De 
Zilverlinde Oosterzele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Het Brielkrantje”, 
huiskrant van Sint Jozef 
Haaltert. 
 
 

 
“Madeliefje”, 
huiskrant van Sint Anna 
Haaltert. 
 

http://www.groepsf.be/
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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 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 Oosterzele: 
Woonzorgcentrum met 74 
woongelegenheden. 

- OLV Ter Veldbloemen Oosterzele: 
Woonzorgcentrum met 48 
woongelegenheden en aanleunend 42 
assistentiewoningen (“Residentie 
Zilverblad”). 

- 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). 

 
 

 

 
 

 


