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Voorwoord 
 
In het kader van goed bestuur beschouwen we het als onze 
elementaire plicht om overheid, medewerkers, bewoners, 
familie, vrijwilligers en alle andere mogelijke 
belanghebbenden te informeren over de werking van onze 
organisatie in het afgelopen jaar. Hiermee komen we ook 
tegemoet aan de nieuwe bepalingen van het 
woonzorgdecreet rond bestuurlijke en financiële 
weerbaarheid en transparantie. In dit werkingsverslag 2019 
starten we met enkele kerncijfers en het organogram en 
laten we daarna de algemene en overkoepelende materies 
aan bod komen (in hoofdzaak beleidsaangelegenheden). 
We ronden dan af met enkele geselecteerde topics van 
realisaties en gebeurtenissen op instellingsniveau (in 
hoofdzaak activiteiten en evenementen met bewoners). 
Naast de contactgegevens van de overkoepelende 
medewerkers (blz. 11-12), is ook per instelling een lijst 
opgenomen met contactpersonen. 
 
2019 was op meerdere vlakken een bewogen jaar voor onze 
organisatie. Enkele mijlpalen: 
 
- We konden van start gaan met een vernieuwde Raad 

van Bestuur. 
- Onze medewerkers zijn ingeschaald in de nieuwe IFIC-

loonbaremas (zie verder blz. 11 en 15). Als blijk van 
waardering gingen we ook van start met de toekenning 
van maaltijdcheques aan onze medewerkers. 

- In het kader van bouw en infrastructuur zijn de eerste 
resultaten tastbaar met de ingebruikname van een 
nieuwe campus voor OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 
(62 woongelegenheden), en de ingebruikname van 
nieuwe vleugels in het Sint Franciscustehuis Brakel (30 
woongelegenheden) en Sint Anna Haaltert (33 
woongelegenheden). 

- Ingevolge de Zesde Staatshervorming is facturatie-
technisch alles op zijn kop gezet. De klassieke facturatie 
aan de ziekenfondsen is komen te vervallen en 
vervangen door een digitale facturatie aan de 
zorgkassen. Gelukkig hebben de bewoners en de 
familieleden daar geen hinder van ondervonden.  

 
Onze welgemeende dank en appreciatie gaat in de eerste 
plaats uit naar de bewoners en familie voor hun vertrouwen 
in ons, evenals 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. 
Tarsi Windey, Voorzitter. 
 

 
 
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 60 
woongelegenheden. 
 
OLV Ter Veldbloemen 
Oosterzele: 
Woonzorgcentrum met 62 
woongelegenheden en 
aanleunend 42 
assistentiewoningen 
(“Residentie Zilverblad”). 
 
Sint Jozef Haaltert: 
Woonzorgcentrum met 74 
woongelegenheden, waarvan 
10 eenheden kortverblijf. 
Aanleunend zijn er 30 
assistentiewoningen (“De 
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). 

 
 
 



Werkingsverslag 2019 VZW Groep Sint Franciscus 
4 

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

Enkele kerncijfers 
 
Opnamecapaciteit 
 
Anno 2019 beschikt de VZW over volgende erkende 
opnamecapaciteit: 
 
Sint Franciscustehuis Brakel 
Woonzorgcentrum/WZC 168 
Bijkomende erkenning als RVT binnen het WZC 134 
Centrum voor kortverblijf/CVK 5 
Assistentiewoningen 31 
Totaal 204 
OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 
Woonzorgcentrum/WZC 62 
Bijkomende erkenning als RVT binnen het WZC 45 
Assistentiewoningen 42 
Totaal 104 
De Zilverlinde Oosterzele 
Woonzorgcentrum/WZC 60 
Bijkomende erkenning als RVT binnen het WZC 50 
Totaal 60 
Sint Jozef Haaltert 
Woonzorgcentrum/WZC 64 
Bijkomende erkenning als RVT binnen het WZC 53 
Centrum voor kortverblijf 10 
Assistentiewoningen 30 
Dagverzorgingscentrum/DVC 16 
Bijkomende erkenning F-forfait binnen DVC 7 
Totaal 120 
Sint Anna Haaltert 
Woonzorgcentrum/WZC 99 
Bijkomende erkenning als RVT binnen het WZC 67 
Totaal 99 
Globaal voor de VZW 
Woonzorgcentrum/WZC 453 
Bijkomende erkenning als RVT binnen het WZC 349 
Centrum voor kortverblijf/CVK 15 
Assistentiewoningen 103 
Dagverzorgingscentrum/DVC 16 
Bijkomende erkenning F-forfait binnen DVC 7 
Totaal 587 

 
Onder RVT (Rust en Verzorgingstehuis) wordt de 
bijkomende erkenning verstaan voor zwaar 
zorgbehoevende bewoners en dit bovenop de 
basiserkenning als woonzorgcentrum. Dit aantal bleef in 
2019 stabiel, met uitzondering van WZC Sint Anna, waar 4 
bijkomende RVT konden worden in gebruik genomen. 
Sinds 2019 zijn er ook 42 bijkomende assistentiewoningen 
operationeel en erkend op het “Groot Bewijk” in Oosterzele 
(Residentie Zilverblad), waardoor de totale 
opnamecapaciteit is gestegen van 545 naar 587 
verblijfsgelegenheden. 
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Evolutie totale opnamecapaciteit 

 
 
Medewerkers 
 
Om onze opnamecapaciteit te kunnen realiseren 
beschikken wij over volgend personeelsbestand (toestand 
30/06/19): 
 

Medewerkers Koppen VTE 
Sint Franciscustehuis 189 141,96 
OLV Ter Veldbloemen 46 35,46 
De Zilverlinde 76 54,25 
Sint Jozef 96 69,58 
Sint Anna 109 70,68 
TOTAAL 516 371,93 

 
De afgelopen 5 jaar kenmerkte zich door een 
personeelstoename: in 2014 stelde de VZW 348,87 VTE te 
werk, medio 2019 is dit 371,93 VTE. Deze groei ging 
integraal naar zorg en ondersteunende diensten. Tot op 
heden zijn we er ook altijd in geslaagd om het inschakelen 
van interims tot een absoluut minimum te beperken. 
 
Evolutie aantal VTE 

 
 
 
 

 
Missie VZW 
 
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 … 
 

Mensgericht 

Eenvoud 

Integriteit 

 

 
Hoezo ouderen niets meer 
waard ? 
 
We zijn een fortuin waard! 
 
We hebben zilver in onze 
haren 
 
Gas in onze darmen 
 
Stenen in onze nieren 
 
Lood in onze schoenen 
 
Kalk aan onze nagels 
 
Staal in onze heupen 
 
Plastiek in onze knieën 
 
Vol met dure medicijnen 
 
Lijken we wel op goudmijnen 
 
Een mens met zoveel 
mineralen 
 
Is met geen miljoen te betalen 
 
Daarom ga ik fier door ’t leven 
 
Neem kritiek op als een spons 
 
Want door al die rijkdom 
 
DRIJFT DE ECONOMIE NOG 
STEEDS OP ONS ! 
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Vrijwilligers 
 

Vrijwilligers Koppen Aantal uren 
Sint Franciscustehuis 55 7372 
OLV Ter Veldbloemen 15 2264 
De Zilverlinde 23 897 
Sint Jozef 22 1705 
Sint Anna 15 3454 
TOTAAL 130 15343 

 
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 130 vrijwilligers, die op 
jaarbasis 15.343 uren vrijwilligerswerk presteren.  Het 
aantal uren vrijwilligerswerk op jaarbasis evolueerde van 
13.461 in 2016 naar 15.343 in 2018. Naar aanleiding van de 
week van de vrijwilliger zijn alle vrijwilligers in de VZW 
eens extra in de bloemetjes gezet. 
 
Evolutie aantal uren vrijwilligerswerk 

 
 

 
Vrijwilligers in WZC Sint Anna Haaltert. 

 
 

 
Vrijwilligers van OLV Ter 
Veldbloemen begeleiden de 
bewoners op bedevaart 
naar Oostakker. 
 

 
Vrijwilligers van het Sint 
Franciscustehuis begeleiden 
de bewoners op bedevaart 
naar D’Hoppe in Vloesberg.
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Planning 2020 -2025 
 
Begin 2019 is bij het Agentschap Zorg & Gezondheid nog een dossier ingediend in het kader 
van de erkennings- en reconversiekalender. Dit dossier werd op 22 mei goedgekeurd. 
Hierdoor kan de opnamecapaciteit van de VZW in de volgende jaren verder evolueren. De 
door het Agentschap goedgekeurde planning kan schematisch als volgt worden samengevat: 
 

Instelling Actuele 
toestand 

Maximaal 
mogelijke 
planning tegen 
2025 

Plan tot 
verwezenlijking 

Sint Franciscustehuis Brakel    
Woonzorgcentrum/WZC 
Bijkomende erkenningen als RVT binnen WZC 

168 
134 

168 
136 

 
Ja 

Centrum voor kortverblijf/CVK 
Bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf binnen CVK 

5 
 

10 
5 

Ja 
Ja 

Assistentiewoningen 31   
Totale capaciteit 204 209  
OLV Ter Veldbloemen Oosterzele    
Woonzorgcentrum/WZC 
Bijkomende erkenningen als RVT binnen WZC 

62 
45 

92 
51 

Nog niet beslist 
Ja 

Centrum voor kortverblijf/CVK 
Bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf binnen CVK 

- 
- 

10 
5 

Nog niet beslist 
Nog niet beslist 

Assistentiewoningen 42 42  
Totale capaciteit 104 144  
De Zilverlinde Oosterzele    
Woonzorgcentrum/WZC 
Bijkomende erkenningen als RVT binnen WZC 

60 
50 

62 
50 

Ja 

Dagverzorgingscentrum/DVC 
Bijkomende erkenning F-forfait binnen DVC 

- 
- 

16 
12 

Nog niet beslist 
Nog niet beslist 

Totale capaciteit 60 78  
Sint Jozef Haaltert    
Woonzorgcentrum/WZC 
Bijkomende erkenningen als RVT binnen WZC 

64 
53 

64 
55 

 
Ja 

Centrum voor kortverblijf/CVK 
Bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf binnen CVK 

10 
- 

10 
5 

 
Ja 

Dagverzorgingscentrum/DVC 
Bijkomende erkenning F-forfait binnen DVC 

16 
7 

16 
12 

 
Ja 

Assistentiewoningen 30 30  
Totale capaciteit 120 120  
Sint Anna Haaltert    
Woonzorgcentrum/WZC 
Bijkomende erkenningen als RVT binnen WZC 

99 
67 

100 
83 

Ja 
Ja 

Centrum voor kortverblijf/CVK 
Bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf binnen CVK 

- 
- 

4 
- 

Nog niet beslist 

Totale capaciteit 99 104  
Globaal VZW    
Woonzorgcentrum/WZC 
Bijkomende erkenningen als RVT binnen WZC 

453 
349 

486 
385 

 

Centrum voor kortverblijf/CVK 
Bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf binnen CVK 

15 
- 

30 
15 

 

Dagverzorgingscentrum/DVC 
Bijkomende erkenning F-forfait binnen DVC 

16 
7 

32 
24 

 

Assistentiewoningen 103 103  
Totale capaciteit 587 651  

 
Omtrent bepaalde items moet intern nog een definitieve beslissing worden genomen (dit 
staat aangeduid in het schema). De VZW zal zich de komende jaren primordiaal toeleggen op 
het in stand houden van het beschikbaar aanbod binnen de bestaande infrastructuur. We 
streven daarbij een realistisch beleid na, waarbij we concrete zorgnoden en –behoeften 
belangrijker achten dan de drang om steeds groter te worden. 
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Organogram VZW Groep Sint Franciscus 
 

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

Gedelegeerd 
Bestuurder

W. Vercruyssen

Ondernemingsraad Directiecomité

Directeur SFT Brakel

H. De Pelsmaeker

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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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). 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. Dhr. Frank MEERSSCHAUT 
5. E.Z. Louise SCHEPENS 
6. E.Z. Marie Céline SEGHERS 
7. Dr. Patricia SOUFFRIAU 
8. Mevr. Sara STEYAERT 
9. Dhr. Alfons VAN CAUWENBERGH 
10. E.Z. Linda VANDENBERGH 
11. Dhr. Wim VERCRUYSSEN 
12. E.Z. Elza VERLOO 
13. Dhr. Tarsi WINDEY 
14. Dhr. Filip WYBRAEKE 
 
Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur bepaalt de 
doelstellingen van de VZW alsook de 
strategie op korte en lange termijn. De 
Raad van Bestuur waakt tevens over de 
financiële belangen en de continuïteit van 
de VZW. De Raad van Bestuur vergadert in 
beginsel vier keer per jaar (maart, juni, 
september, december). Met ingang van 
2019 is de Raad van Bestuur voor de 
komende zes jaar samengesteld als volgt: 
 
1. E.Z. Nicole Baeyens 
2. Dhr. Noël Cierkens 
3. Dr. Hilde De Nutte 
4. Dhr. Frank Meersschaut 
5. E.Z. Louise Schepens 
6. Dr. Patricia Souffriau 
7. E.Z. Linda Vandenbergh 
8. Dhr. Wim Vercruyssen 
9. Dhr. Tarsi Windey 
 
De functies binnen de VZW zijn als volgt 
toegewezen: 
- Voorzitter: Tarsi Windey 

- Ondervoorzitter: E.Z. Nicole Baeyens 
- Secretaris-Penningmeester: Frank 

Meersschaut 
- Gedelegeerd Bestuurder (Afgevaardigd 

Bestuurder): Wim Vercruyssen 
 
Directiecomité 
 
Tussen de gedelegeerd bestuurder en de 
directies en tussen de directies onderling 
vindt quasi permanent overleg plaats. 
Daarnaast is er maandelijks een 
vergadering van het Directiecomité, dat 
het operationeel beleid bepaalt van de 
VZW en inzonderheid de onderlinge 
afstemming en cohesie tussen de 
voorzieningen tracht te optimaliseren. Het 
Directiecomité is als volgt samengesteld: 
 
1. Jan DE MAESENEIRE, Directeur WZC 

Sint Anna 
2. Christian GEENENS, Directeur WZC 

De Zilverlinde 
3. Jean Marie VAN CAUWENBERGE, 

Directeur WZC Sint Jozef 
4. Leen VAN DER LINDEN, Directeur 

OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde 
5. Helga DE PELSMAEKER, Directeur 

Sint Franciscustehuis (per 1/1/2020) 
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. 
 
Het Directiecomité zal de komende tijd 
nog wijzigingen ondergaan, en dit 
ingevolge de nakende pensioneringen van 
Jean Marie Van Cauwenberge en Leen Van 
Der Linden in 2020, en van Christian 
Geenens in 2021. 
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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 
Helga De Pelsmaeker 
Werknemersafvaardiging 
(effectieve mandaten) 
Gerbrandt Van Schandevijl 
Valerie Opreel 
Katrien Tronquo 
Albertha Houari, secretaris 
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 
Helga De Pelsmaeker 
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 

 
In de loop van 2020 worden opnieuw 
sociale verkiezingen georganiseerd en 
zullen de Ondernemingsraad en de 
respectievelijke CPBW’s opnieuw worden 
samengesteld. 
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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 2019 
behelst de overkoepelende werking 
voornamelijk 7 domeinen: 
 
Bestuur 
 
Op het vlak van bestuur is er één algemene 
vergadering, één raad van bestuur en één 
directiecomité. Daarbij waakt Wim 
Vercruyssen er als gedelegeerd bestuurder 
over dat de neuzen zo goed als mogelijk in 
dezelfde richting wijzen. 
 

Wim Vercruyssen 
Gedelegeerd Bestuurder 
wimv@groepsf.be 
055/43.21.11 

 
Boekhouding 
 
Per voorziening zijn er aparte 
erkenningsnummers met aparte 
boekhoudingen. OLV Ter Veldbloemen en 
De Zilverlinde vormen hierop een 
uitzondering: beide voorzieningen worden 
uitgebaat onder hetzelfde 
erkenningsnummer en voeren ook een 
gezamenlijke boekhouding. De 
boekhoudingen van alle voorzieningen 
worden geconsolideerd via één 
jaarrekening. De coördinatie hiervan 
berust bij Karien Decordier, die fungeert 
als verantwoordelijke boekhouding en 
administratie binnen de VZW. Er liggen 
tevens plannen voor om vanaf het 
werkingsjaar 2021 de boekhouding 
volledig te centraliseren. 
 
 

Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding en Administratie 
kariend@groepsf.be 
055/43.21.11 

 
HRM 
 
Alle werknemers zijn tewerkgesteld bij één 
werkgever, zijnde VZW Groep Sint 
Franciscus. Naar loonverwerking toe 
fungeren de 5 voorzieningen wel als 
afzonderlijke vestigingseenheden. De 
personeelsaangelegenheden worden 
opgevolgd door Marieke Eggermont, 
Klaartje Van Cauwenberge en Lut Van 
Huylenbroeck. Deze 3 collega’s zijn ook 
aangesteld als procesverantwoordelijken 
in het kader van de IFIC-implementatie 
(dit zijn de nieuwe loonbarema’s die in de 
sector ouderenzorg worden uitgerold, en 
dit in navolging van de ziekenhuizen). 
 

Marieke Eggermont 
mariekee@groepsf.be 
055/43.21.11 
Klaartje Van Cauwenberge 
klaartjev@groepsf.be 
053/83.46.30 
Lut Van Huylenbroeck 
lutv@groepsf.be 
053/83.67.77 

 
Preventie 
 
Kurt Schotte is aangesteld als 
overkoepelend preventieadviseur binnen 
de VZW. Daarnaast zijn er ook lokale 
preventieadviseurs aangesteld per CPBW 
(zie hierover eerder het item CPBW). Het 
betreft hier respectievelijk: 
- Kurt Schotte voor het CPBW Brakel; 
- Brecht Eeman voor het CPBW 

Oosterzele; 
- Jolien Volckaert voor het CPBW 

Haaltert. 
 

Kurt Schotte 
kurts@groepsf.be 
055/43.21.11 
Brecht Eeman 
brechte@groepsf.be 
09/362.71.52 
Jolien Volckaert 
jolienv@groepsf.be 
053/83.67.77 

mailto:wimv@groepsf.be
mailto:kariend@groepsf.be
mailto:mariekee@groepsf.be
mailto:klaartjev@groepsf.be
mailto:lutv@groepsf.be
mailto:kurts@groepsf.be
mailto:brechte@groepsf.be
mailto:jolienv@groepsf.be
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Kwaliteit 
 
Voorts is er een belangrijke taak weggelegd 
voor de kwaliteitswerkgroep, waarin de 
kwaliteitscoördinatoren van alle 
voorzieningen participeren en waarvoor 
Helga De Pelsmaeker als directeur het 
overkoepelend kwaliteitsbeleid 
superviseert. De kwaliteitscoördinatoren 
in de respectievelijke voorzieningen zijn: 
 
- Michael Soetaert voor het Sint 

Franciscustehuis; 
- Bérénice Prieels en Ann Françoys voor 

OLV Ter Veldbloemen en De 
Zilverlinde; 

- Klaartje van Cauwenberge voor Sint 
Jozef; 

- Jolien Volckaert voor Sint Anna. 
 

Helga De Pelsmaeker 
Directeur 
helgad@groepsf.be 
055/43.21.11 

 
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”. 
 

Klaartje Van Cauwenberge 
klaartjev@groepsf.be 
053/83.46.30 

 
Informatica en databeheer 
 
Op het vlak van informatica, databeheer en 
digitale televisie is een gemeenschappelijk 
platform tot stand gebracht, waarvoor we 
samenwerken met de externe 
dienstenverstrekker BVBA Made. Kristof 
Houbracken en Raf Schandevyl nemen 
hiervan de concrete opvolging op zich. 
 

Kristof Houbracken 
kristof@bvbamade.com 
Raf Schandevyl 
raf@bvbamade.com 

 

De zorg om de bewoner 
 
De zorg om de bewoner staat centraal en is 
uiteindelijk de essentie van ons bestaan. 
Hiervoor doen medewerkers en 
vrijwilligers hun uiterste best om dagelijks 
warme en hartelijke zorg te bieden aan 
bewoners en familie. Warme en hartelijke 
zorg veronderstelt uiteraard ook degelijke 
kwaliteit en hiervoor heeft de 
kwaliteitswerkgroep een nieuw 
overkoepelend kwaliteitshandboek 
uitgewerkt. Naast een nieuwe lay-out is 
ook gesleuteld aan de update van 
procedures, werkvoorschriften en 
formulieren.  
 
Tevredenheidsmetingen 
 
Om de vinger aan de pols te houden, is het 
ook zinvol om op regelmatige basis 
tevredenheidsmetingen op te zetten. 
 
Na de tevredenheidsmeting bij de 
medewerkers (2017) en de bewoners en 
familie van de woonzorgcentra (2018), is 
in 2019 werk gemaakt van een 
tevredenheidsmeting bij de bewoners van 
onze assistentiewoningen. Het gaat hier 
meer in het bijzonder om de: 
 
- 31 assistentiewoningen “Alverna” van 

het Sint Franciscustehuis Brakel; 
- 42 assistentiewoningen “Residentie 

Zilverblad” van OLV Ter Veldbloemen 
Oosterzele; 

- 30 assistentiewoningen “De Pastorale” 
van Sint Jozef Haaltert. 

 
Hierbij is opnieuw een systeem van “peer 
review” toegepast, wat wil zeggen dat niet 
de medewerkers van de eigen voorziening, 
maar collega’s van een andere voorziening 
de enquête afnamen bij de bewoners. 
Dergelijke manier van werken garandeert 
de objectiviteit. Hierna volgt een beknopte 
samenvatting van de resultaten van de 
tevredenheidsmeting. U zal merken dat 
sommige van onderstaande items niet voor 
de volle 100% zijn ingevuld. Het gaat dan 
om aangelegenheden die voor een deel van 
de ondervraagden niet van toepassing zijn 
(bv. een bewoner die niet participeert aan 
de gebruikersraad kan er ook geen oordeel 
over vellen). 
 

mailto:helgad@groepsf.be
mailto:klaartjev@groepsf.be
mailto:kristof@bvbamade.com
mailto:raf@bvbamade.com
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Wat vindt u van het wooncomfort in de 
assistentiewoning? 

 
 
Hoe gebruiksvriendelijk vindt u het 
noodoproepsysteem van de 
assistentiewoning? 

 
 
Wat vindt u van de ondersteuning van de 
woonassistent? 

 
 
Wat vindt u van de snelheid waarmee de 
medewerkers reageren op een beloproep? 

 
 
 
 

Bent u voldoende geïnformeerd over het 
reilen en zeilen in het woonzorgcentrum 
en de assistentiewoningen? 

 
 
 
 
Wat vindt u van de gebruikersraad? 

 
 
Wat vindt u van de mogelijkheid tot 
dagbesteding in het woonzorgcentrum? 

 
 
Wat vindt u van het aanbod aan 
activiteiten? 
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Wat vindt u van de verhouding 
prijs/kwaliteit van het verblijf in de 
assistentiewoningen? 

 
 
Zou u de assistentiewoningen aanbevelen 
aan anderen? 

 
 
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 
2019 van toepassing waren (prijzen in euro 
en per persoon; voor de 

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

Blok A éénpersoonskamer type 1 44,49 
Blok A éénpersoonskamer type 2 45,63 
Blok A éénpersoonskamer type 3 50,54 
Blok A tweepersoonskamer  41,67 
Blok B éénpersoonskamer 
binnenzijde 

49,39 

Blok B éénpersoonskamer 
buitenzijde 

50,54 

Blok B zorgflat (bezet door 2 
personen) 

96,57 

Blok C éénpersoonskamer 57,50 
Kortverblijf éénpersoonskamer 60,00 
Assistentiewoning type 1 22,38 
Assistentiewoning type 2 23,30 
Assistentiewoning type 3 
(2 slaapkamers) 

34,53 

 
WZC OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 

Eénpersoonskamer type 1 55,50 
Eénpersoonskamer type 2 57,50 
Assistentiewoning type 1 30,00 
Assistentiewoning type 2 32,00 
Assistentiewoning type 3 
(2 slaapkamers) 

34,00 

Assistentiewoning type 4 
(2 slaapkamers) 

40,00 

Assistentiewoning type 5 
(2 slaapkamers) 

42,00 

 

WZC De Zilverlinde Oosterzele 

Kersenlaan/Rozenlaan 
éénpersoonskamper type 1 

51,24 

Kersenlaan/Rozenlaan 
éénpersoonskamer type 2 

52,98 

Lavendelhof éénpersoonskamer 52,98 
 
WZC Sint Jozef Haaltert 

Eenpersoonskamer type 1 53,72 
Tweepersoonskamer 47,35 
Eenpersoonskamer type 2 58,11 
Kortverblijf éénpersoonskamer 62,25 
Dagverzorgingscentrum 24,88 
Assistentiewoning 26,85 

 

WZC Sint Anna Haaltert 

Eénpersoonskamer type studio 64,06 
Eénpersoonskamer type 0 53,02 
Eénpersoonskamer type 1 55,56 
Eénpersoonskamer type 2 58,87 
Tweepersoonskamer groot 55,56 
Tweepersoonskamer klein 52,52 

 
Volgens de gegevens van het Agentschap 
Zorg & Gezondheid bedraagt de gewogen 
gemiddelde dagprijs in de Vlaamse 
woonzorgcentra 57,59 euro (toestand 1 mei 
2018). 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 
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ruimte die wordt ter beschikking gesteld 
(type appartement of zorgflat). Ook de 
prijzen die worden toegepast voor de 
assistentiewoningen liggen lager dan het 
gangbare. 
 
Naambuttons 
 
In een woonzorgcentrum is het belangrijk 
dat de bewoners en hun familie je 
gemakkelijk kunnen aanspreken. Het 
gebruik van naambadges kan hierbij 
helpen. Daarom introduceerden we in de 
loop van 2019 naambuttons. Zij nemen 
een belangrijke onzichtbare drempel weg. 
Maar dat is niet het enige grote voordeel 
van deze buttons: 
 
- we zien er representatief en 

professioneel uit. 
- bewoners en familie vinden het fijn om 

ons bij naam te kunnen aanspreken. 
- bewoners weten precies wie er bij de 

zorginstelling werkt. 
- ook bezoekers kunnen zich makkelijker 

wenden tot een medewerker. 
 
Elkaar bij naam kunnen aanspreken 
schept een persoonlijke band. Ook voor 
personen met dementie is het ontzettend 
belangrijk om ervoor te zorgen dat we 
herkenbaar en aanspreekbaar zijn. 
Naambuttons kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Het is voor hen een 
geruststelling om een punt van herkenning 
te zijn. Ook de vrijwilligers kregen een 
naambutton. Hiermee willen we hen ook 
herkenbaar maken en drukken we uit dat 
zij, evenals onze medewerkers, heel 
belangrijk zijn voor onze werking. 
 

 
Naambuttons voor medewerkers en 
vrijwilligers. 
 
 
 

De zorg om de medewerker 
 
“Tevreden bewoners” is de essentie van 
ons werking. Bewoners kunnen echter 
enkel tevreden zijn als ze ook dagelijks 
gekoesterd worden door “tevreden 
medewerkers”. 
 
Om de tevredenheid bij de medewerkers 
op peil te houden, is in 2019 gestart met de 
nieuwe IFIC-baremastructuur. Alle 
medewerkers van VZW Groep Sint 
Franciscus zijn ingeschaald in deze nieuwe 
baremastructuur. Daarbij kon men vrij 
kiezen of men hierop al dan niet wenste in 
te gaan. De meeste medewerkers (92,4%) 
hadden er (beperkt) financieel belang bij 
om over te stappen naar het nieuwe 
systeem. 
 
In 2019 zijn we er ook in geslaagd om een 
uniformisering door te voeren op het vlak 
van de hospitalisatieverzekering, die gratis 
wordt aangeboden aan alle medewerkers 
met een contract van onbepaalde duur of 
een contract langer dan 6 maanden. 
 
Er is ook gestart met maaltijdcheques. In 
de Ondernemingsraad van 7 maart kon 
worden overgegaan tot de ondertekening 
van een cao hieromtrent. Het betreft hier 
een cao voor de duur van een jaar, die van 
jaar tot jaar kan worden verlengd. De 
toekenning van de maaltijdcheques 
gebeurt via een elektronische betaalkaart 
die in de loop van de maand mei werd ter 
beschikking gesteld. Enkel werknemers 
met een contract van onbepaalde duur of 
een contract van langer dan zes maanden 
komen hierrvoor in aanmerking. Er wordt 
een bedrag toegekend van 4,5 euro per 7,6 
werkuren (volledige werkdag) en dit voor 
de arbeid gepresteerd vanaf 1 april. Hierop 
is een verplichte eigen bijdrage 
verschuldigd van 1,09 euro (wat verrekend 
wordt via de loonbrief). 
 
Ook op het vlak van vorming van 
medewerkers worden continu 
inspanningen geleverd. Daarbij wordt ook 
gestreefd naar een overkoepelende 
benadering. De vormingsinitiatieven staan 
telkenmale opgesomd in de Nieuwsbrief 
GSF, die driemaandelijks verschijnt ten 
behoeve van de medewerkers. 
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Vorming EHBO in het Sint 
Franciscustehuis Brakel. 
 
Medisch beleid 
 
Binnen elk woonzorgcentrum van de VZW 
zijn een of meerdere CRA’s (coördinerend 
en raadgevend arts) actief. De coördinaten 
van de respectievelijke CRA’s vindt u per 
instelling terug bij de contactpersonen. De 
CRA heeft onder meer als taak het medisch 
beleid uit te stippelen, alsook de 
samenwerking te coördineren met de 
diverse huisartsen die in het 
woonzorgcentrum bewoners behandelen 
en opvolgen. De CRA is tevens betrokken 
bij de organisatie van de voorafgaande 
zorgplanning, de palliatieve zorg en de 
levenseindezorg. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van het aantal huisartsen 
waarmee wordt samengewerkt. Sommige 
huisartsen zijn in meerdere van onze 
voorzieningen actief. 
 

Huisartsen Aantal 
Sint Franciscustehuis 35 
OLV Ter Veldbloemen 28 
De Zilverlinde 24 
Sint Jozef 20 
Sint Anna 23 
TOTAAL VZW 102 

 
Bouw & infrastructuur 
 
De te ambitieuze bouwprojecten die in een 
ver verleden werden uitgewerkt, zijn 
enkele jaren terug grondig geëvalueerd en 
omgezet in haalbare en duurzame 
plannen, waarbij ook rekening is gehouden 
met de gewijzigde beleidscontext. Daarvan 
zijn in 2019 de eerste resultaten 
tastbaar : 
 

De 42 assistentiewoningen van “Residentie 
Zilverblad” op het Groot Bewijk in 
Oosterzele zijn operationeel en erkend 
sinds 1 januari. Alle assistentiewoningen 
zijn verkocht (een realisatie van BVBA 
AWO) en reeds voor 85% bezet. 
 

 
De assistentiewoningen van Residentie 
Zilverblad op het Groot Bewijk in 
Oosterzele. 
 
Op 8 mei kon de nieuwe campus van OLV 
Ter Veldbloemen (eveneens op het Groot 
Bewijk in Oosterzele) in gebruik worden 
genomen. 
 

 

 
De nieuwbouw van WZC OLV Ter 
Veldbloemen op het Groot Bewijk in 
Oosterzele (zicht vooraan en achteraan). 
 
Op 26 juni konden in het Sint 
Franciscustehuis Brakel 30 bewoners hun 
intrek nemen in het nieuwe Blok C (“De 
Kersentuin”). 
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Het nieuwe Blok C (De Kersentuin) van 
het Sint Franciscustehuis Brakel. 
 
Op 1 oktober verhuisden in Sint Anna 
Haaltert 33 bewoners naar een nieuw blok. 
 

 
Nieuwbouw van 33 woongelegenheden in 
Sint Anna Haaltert. 
 
Naast de realisaties van 2019 staan nog 
volgende grote projecten op de planning: 
 
- De fase 2 en 3 van het project in WZC 

Sint Anna Haaltert, opgestart in het 
najaar 2019 en afgerond in 2021. 

- Een partiële vervangingsnieuwbouw 
(32 woongelegenheden) voor WZC De 
Zilverlinde in Oosterzele, gestart in 
augustus 2019 en vermoedelijk medio 
2020 afgerond. 

- De herconditionering van Blok A van 
het Sint Franciscustehuis Brakel, 
gestart in augustus 2019 en 
vermoedelijk ook medio 2020 
afgerond. 

 
Groenprojecten 
 
Natuur, tuin, bomen, park, … koppelen 
aan een wzc omgeving kan nogal wat 
meerwaarde creëren. Niet alleen voor de 
ouderen, residenten, families en 
medewerkers, maar ook voor externe 

wandelaars, natuurliefhebbers 
(buurtgerichte werking) … Uit een studie 
van het Vlaams Instituut Gezond Leven 
blijkt bovendien dat de infrastructuur, het 
aanbod en de sociale omgeving van zorg- 
en welzijnsvoorzieningen de 
gezondheidstoestand van bewoners en 
cliënten positief beïnvloeden. Zo gaan 
ouderen makkelijker en sneller bewegen 
als hun woonzorgcentrum een leuke tuin 
heeft. Het Sint Franciscustehuis en OLV 
Ter Veldbloemen zijn idyllisch gelegen en 
door veel groen omgeven. De Zilverlinde, 
Sint Anna en Sint Jozef zijn in of nabij de 
kern van de gemeente gelegen, maar 
beschikken ook over een ruime tuin met 
veel groen. Dit zijn allemaal troeven die we 
verder willen aanwenden om het welzijn 
van onze bewoners extra te stimuleren. 
Hiervoor werden vanuit de VZW onder 
meer drie projecten ingediend bij het 
Agentschap Bos en Natuur. 
 
Typerend zijn ook de binnentuintjes in het 
Sint Franciscustehuis, OLV Ter 
Veldbloemen en De Zilverlinde. 
 

 
Binnentuin Sint Franciscustehuis. 
 

 
Binnentuin De Zilverlinde. 
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Binnentuin OLV Ter Veldbloemen. 
 
Bewoners met “groene vingers “worden 
ook betrokken bij allerhande initiatieven. 
 

 
Bewoners met groene vingers aan het 
werk in het Sint Franciscustehuis. 
 

 
Idyllisch zicht op de kerk van Opbrakel 
vanuit het Sint Franciscustehuis. 

 
Ook te vermelden waard, is het project van 
de Landelijke Gilden "Bank Zoekt Plek". 
Hiermee wil men mensen in het dorp terug 
samenbrengen op een bank. Voor 
Scheldewindeke (deelgemeente van 
Oosterzele) waren drie voorstellen 
lopende, waaronder het kapelletje aan de 
Turkenhoek/Groot Bewijk, dat uiteindelijk 
als winnaar uit de bus kwam. Een bank 
aan dit kapelletje is een echte meerwaarde 
voor de vele wandelaars en fietsers die er 
voorbijkomen. Ook voor de bewoners van 
het nabijgelegen woonzorgcentrum OLV 
Ter Veldbloemen en de 
assistentiewoningen is dit een ideale plaats 
om even te verpozen. 
 

 

 
Het kapelletje vlakbij OLV Ter 
Veldbloemen werd geselecteerd voor 
“Bank zoekt plek”. 
 

 
Zicht op de molen van Balegem vanuit 
OLV Ter Veldbloemen. 
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Bouw aan begrip 
 
“Bouw aan begrip” is een project dat in 
2019 tot stand kwam vanuit het 
Expertisecentrum Dementie Paradox, en 
waaraan ook is meegewerkt vanuit VZW 
Groep Sint Franciscus. Met “bouw aan 
begrip” is meer in het bijzonder een 
escaperoom rond het thema dementie 
gebouwd. Met de escaperoom wil men 
enerzijds verschillende actoren 
(mantelzorgers, professionelen, familie) 
een ervaring bieden waardoor ze dementie 
beter begrijpen en bijgevolg op een 
kwalitatieve manier ondersteuning kunnen 
geven. De escaperoom is een spel dat je 
helemaal onderdompelt in de ervaring. 
Deze ervaringen vormen een vertrekpunt 
voor nabespreking en dialoog. Anderzijds 
wil men ook de maatschappelijke dialoog 
stimuleren rond deze problematiek. 
Escaperooms zijn populair en krijgen veel 
media aandacht. Door een escaperoom 
rond dementie te bouwen wordt het thema 
zichtbaar voor een breed publiek. Er 
werden twee escaperooms gebouwd: “De 
trein” en “De tuin”. “De trein” richt zich 
naar het brede publiek. “De tuin” heeft 
professionele hulpverleners als 
doelpubliek. De escaperooms kunnen 
mobiel worden opgesteld en verplaatst. 
Reservatie van de escaperooms kan via 
paradox@dementie.be (tel 09/223.14.38). 
Zie tevens de website 
https://www.dementie.be/paradox/ 
 
Branding ouderenzorg 
 
Waarvoor staat onze sector? Wat is de 
essentie van social profit-ondernemen? En 
hoe vertalen we dat op een correcte en 
positieve manier? Vanuit de koepel 
Zorgnet-Icuro (waarvan VZW Groep Sint 
Franciscus deel uitmaakt) is samen met 
een communicatiebureau een label 
ontwikkeld (“Het klopt voor u – Hier 
staan mens en zorg centraal”) en een 
brede communicatiecampagne opgezet om 
onze kwaliteitsvolle ouderenzorg voor een 
breed publiek “in the picture” te zetten. 
Deze campagne richt zich naar 
verschillende doelgroepen zoals potentiële 
bewoners, hun familieleden, toekomstige 
en huidige medewerkers … De uitrol 
hiervan is eind 2019 gestart en zal in 2020 
zijn volle uitwerking krijgen. 

Xtra Zorg & Langer Thuis 
 
Xtra zorg & langer thuis is een proefproject 
uitgaande van het RIZIV. Dit 
zorgvernieuwingsproject loopt al ruim 8 
jaar en kon in 2019 nog een laatste keer 
worden verlengd tot december 2020. Elke 
+60 jarige voor wie thuis wonen en leven 
niet meer van een leien dakje loopt, kan 
beroep doen op dit project. Hierbij werken 
diverse woonzorgcentra, thuiszorgdiensten 
en ziekenfondsen uit de buurt nauw samen 
met als doel de cliënt zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen. De drie belangrijke 
pijlers waar het project op steunt zijn: 
 
- Casemanagement: de casemanager 

volgt de zorgverlening intensiever op 
wanneer het voor de cliënt moeilijker 
loopt. 

- Ergotherapie: de ergotherapeut 
ondersteunt om de zelfstandigheid van 
de cliënt te behouden of te verbeteren. 

- Psychologische ondersteuning: de 
psycholoog biedt ondersteuning bij 
psychologische problemen. 

 
Daarnaast is ook nachtzorg een extra 
ondersteuningsvorm. 
 
Het project loopt in de gemeenten 
Oudenaarde, Kluisbergen, Maarkedal, 
Wortegem-Petegem, Zwalm, Brakel, Melle, 
Oosterzele, Erpe-Mere en Haaltert. Vanuit 
VZW Groep Sint Franciscus is er een 
actieve betrokkenheid via OLV Ter 
Veldbloemen, Sint Jozef en Sint Anna, 
waarvoor in totaal 2,6 VTE wordt ingezet. 
Voor verdere info, zie www.extrazorg.be 
 

 
Zorgvernieuwingsproject  
Regio Zuid Oost-Vlaanderen 

mailto:paradox@dementie.be
https://www.dementie.be/paradox/
http://www.extrazorg.be/
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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 13 verschillende domeinen worden onderscheiden:  
 
1. Expertisecentra 
2. Gerechtelijke en politionele instanties 
3. Huisartsenkringen 
4. Jeugd- en gehandicaptenzorg 
5. Lokale overheden 
6. Netwerken 
7. Onderwijs & opleiding, waarbij een verdere opsplitsing is gemaakt tussen 

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

Expertisecentra 
Expertisecentrum Dementie Meander 
Dendermonde 

Participatie via onder meer Praatcafé Dementie 

Expertisecentrum Dementie Paradox Gent Participatie via onder meer Praatcafé Dementie 
Ontwikkeling escaperooms 

 
 

Gerechtelijke en politionele instanties 
Justitiehuis Dendermonde Herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst 
Justitiehuis Gent Herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst 
Justitiehuis Oudenaarde Herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst 
HCA Oost-Vlaanderen Herstelgerichte en Constructieve 

Afhandelingsvormen 
Politiezone 5418 (Destelbergen, Melle, 
Merelbeke, Oosterzele) 

Protocol vermiste personen 
Uitwisseling/ondersteuning politieoefeningen 

Politiezone 5426 (Brakel, Horebeke, 
Maarkedal, Zwalm) 

Ondersteuning op het vlak van catering + protocol 
vermiste personen 

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

 
 

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 
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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 Oost-
Vlaanderen 
Mandaat (voorzitterschap) Sectoraal Bestuurscollege 
Ouderenzorg 
Mandaat Raad van Bestuur 

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

Partnership samenwerking eerstelijnszorg 

SEL Zorgregio Gent – Deelgebied Vlaamse 
Ardennen 

Partnership samenwerking eerstelijnszorg 

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

Partnership 

Netwerk Palliatieve Zorgen regio Zuid Oost-
Vlaanderen 

Partnership 

Netwerk Palliatieve Zorgen regio Gent-Eeklo Partnership 
Federatie Palliatieve Zorgen Partnership 
VZW Koopkoepel Aansluiting bij en bestuursmandaat in 

opdrachtencentrale 
Creat/Farys Aansluiting bij aankoopcentrale 
CVBA Denderstroom Zonnepanelen Sint Jozef en Sint Anna Haaltert 
CVBA Energent Zonnepanelen De Zilverlinde Oosterzele (voor OLV 

Ter Veldbloemen nog in onderzoek) 
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 
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Onderwijs & opleiding 
Basisonderwijs  
Basisonderwijs Het Groene Lilare Brakel – 
Zwalm 

Intergenerationele projectwerking 

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

Intergenerationele projectwerking 

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

Intergenerationele projectwerking 

Secundair onderwijs  
Sint Franciscusinstituut Sint Maria 
Oudenhove (Brakel) 

Congregationele binding 
Leer- en uitwisselingsprojecten 

Instituut Stella Matutina Michelbeke (Brakel) Congregationele binding 
Stageprojecten 

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

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

 
 

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

en Algemene Vergadering 
WZC Meredal Erpe-Mere Formele samenwerkingsovereenkomst 

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 

WZC Heilig Hart Oudenaarde Gemeenschappelijk mandaat in Raad van Bestuur en 
Algemene Vergadering 

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

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

 
 
 
 
 

                                                           
1 Via het Coördinatiecomité wordt samengewerkt met alle Zorgnet-Icuro ouderenvoorzieningen in de 
regio Aalst-Oudenaarde. De in dit punt vermelde opsomming betreft echter bijzondere 
samenwerkingsvormen met ouderenvoorzieningen, naast de klassieke samenwerking via het 
Coördinatiecomité van Zorgnet-Icuro. 
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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 en ziekenfondsen 
Familiehulp Stageprojecten 

Zorgvernieuwingsproject ZP3 
Solidariteit voor het Gezin Stageprojecten 
Familiezorg Zorgvernieuwingsproject ZP3 
CM Midden Vlaanderen 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 
Oosterzele 

Organisatie van activiteiten voor sociale doeleinden 

Rode Kruis Vlaanderen Overeenkomst tot het inrichten van een bibliotheek 
 
 

Ziekenhuizen 
AZ Glorieux Ronse Functionele samenwerking met zorgprogramma 

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

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 

 
 

Financiële weerbaarheid en transparantie 
 
Naast de bestuurlijke weerbaarheid en transparantie, die reeds hoger aan bod kwam, dient de 
VZW zich in het kader van het nieuw woonzorgdecreet ook te verantwoorden op het vlak van 
financiële weerbaarheid en transparantie. Binnen dit kader wordt achtereenvolgens ingegaan 
op de evolutie en prognose van de resultaten van de VZW (van 2002 tot 2028), de evolutie 
van het balanstotaal (van 2012 tot 2018) en de patrimoniumstructuur. 
 
Evolutie en prognose van de resultaten van de VZW 
 
Hiernavolgende tabel geeft de evolutie weer van de jaarresultaten van Groep Sint Franciscus. 
Van boekjaar 2002 t/m 2010 gaat het om de samengevoegde resultaten van VZW Sint 
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Franciscustehuis (Sint Franciscustehuis Brakel en OLV Ter Veldbloemen Oosterzele), VZW 
De Zilverlinde Oosterzele en VZW Sint Jozef Haaltert, die sinds 2011 zijn opgegaan in één 
VZW Groep Sint Franciscus. Sinds 2014 maakt Sint Anna Haaltert ook integraal deel uit van 
VZW Groep Sint Franciscus. De resultaten vanaf boekjaar 2014 zijn dus de geconsolideerde 
cijfers van alle vijf de voorzieningen van Groep Sint Franciscus. Vanaf 2019 gaat het om 
begrotingscijfers en prognoses die zijn opgemaakt in het kader van de zorgstrategische 
planning. Het spaarpotje dat in het verleden is aangelegd wordt momenteel integraal 
aangewend om de infrastructuur in stand te houden, alsook om de kwaliteitswerking verder 
uit te bouwen. Naar de toekomst toe wordt alles in het werk gesteld om op zijn minst “break 
even” te kunnen functioneren. 
 

 
 
 
Evolutie van het balanstotaal 
 
Van 2012 tot heden evolueerde het balanstotaal van de VZW als volgt: 
 

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

Site Situatie Eigendom gebouwen Eigendom gronden 
Sint Franciscustehuis 
Brakel 

   

Centraal gedeelte, Blok A, 
B en F 
Woonzorgcentrum 
Assistentiewoningen 

Erfpacht tot 31 maart 
2107 

VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Sint 
Franciscuspoort 
Brakel/Bisdom Gent 
410.443.820 

Blok C 
Woonzorgcentrum 
Kortverblijf 

Volle eigendom VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

OLV Ter Veldbloemen 
Oosterzele 

   

Woonzorgcentrum Erfpacht tot 31 
december 2112 

VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

Gemeente Oosterzele 

Assistentiewoningen Beheersovereenkomst Residentie 
Zilverblad 
42 kavels/eigenaars 

Residentie Zilverblad 
42 kavels/eigenaars 

De Zilverlinde Oosterzele    
Woonzorgcentrum Erfpacht tot 31 maart 

2107 
VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Zusters van 
Opbrakel te 
Putte/Bisdom Gent 
410.443.119 

Sint Jozef Haaltert    
Woonzorgcentrum 
Kortverblijf 
Dagverzorgingscentrum 
Assistentiewoningen 

Erfpacht tot 31 maart 
2107 

VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Zusters van 
Opbrakel te 
Erembodegem/Bisdom 
Gent 
410.443.523 

Sint Anna Haaltert    
Woonzorgcentrum Erfpacht tot 31 

december 2056 
VZW Groep Sint 
Franciscus 
412.763.704 

VZW Congregatie 
Gasthuiszusters 
Augustinessen van 
Aalst/Bisdom Gent 
864.457.268 
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Sint Franciscustehuis 
Sint Martensstraat 3 
9660 Brakel 
Tel: 055/43.21.11 
Email: info.sft@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.150.753.680 
Erkenningsnummers: PE1504 –VZB465 
–KPE1504 –PE1764 

 
Contactpersonen 

Wim Vercruyssen 
Gedelegeerd Bestuurder 
wimv@groepsf.be 
Helga De Pelsmaeker 
Directeur (vanaf 1 januari 2020) 
helgad@groepsf.be 
Dr. Koen Bossant en Dr. Philip Jourquin 
CRA 
Marijke De Vrieze 
Zorgcoördinator 
marijked@groepsf.be 
Michaël Soetaert 
Kwaliteitscoördinator 
michaels@groepsf.be 
Lisa Schilders 
Hoofdverpleegkundige 
lisas@groepsf.be 
Tamara Lallemant 
Hoofdverpleegkundige 
tamaral@groepsf.be 
Caroline Grauls 
Hoofdverpleegkundige 
carolineg@groepsf.be 
Lieve De Pessemier 
Hoofdverpleegkundige 
lieved@groepsf.be 
David Spitaels 
Hoofdverpleegkundige 
davids@groepsf.be 
Katrien Troncquo 
Hoofdverpleegkundige 
katrient@groepsf.be 

Nancy Haelters 
Verantwoordelijke Nacht 
nancyh@groepsf.be 
Veerle Borrey 
Palliatief referente 
Lieve Vander Linden 
Referentieverpleegkundige wondzorg 
wondzorg.sft@groepsf.be 
Ilse Anssens 
Referentiepersoon 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 
Intern vertrouwenspersoon 
annemiet@groepsf.be 
Karien Decordier 
Hoofd Boekhouding & Administratie 
kariend@groepsf.be 
Kurt Schotte 
Preventieadviseur 
kurts@groepsf.be 
Chris Eeman 
Verantwoordelijke Technische Dienst 
chrise@groepsf.be 
Pieter Vandenbogaerde 
Verantwoordelijke Keuken 
pieterv@groepsf.be 

 
De buurtpolitie in huis 
 

 
De politie mijn vriend. 
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mailto:lisas@groepsf.be
mailto:tamaral@groepsf.be
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mailto:nancyh@groepsf.be
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Twee agenten van het politiekorps van 
Brakel werden op 22 januari bereid 
gevonden om te praten over hun werk als 
inspecteur. Bewoners mochten een 
ademtest afleggen (al dan niet positief…), 
geboeid worden en zelfs een uniform 
uitproberen. 
 
Toneel 
 
Op vrijdag 15 maart vonden twee 
voorstellingen plaats (namiddag en avond) 
van het stuk “Huisvrouwmonologen”, een 
realisatie van Theater Paljas i.s.m. met het 
gemeentebestuur en de seniorenraad van 
Brakel. Omwille van de steractrices 
Myriam Bronzwaar en Tina Maerevoet 
(respectievelijk Julia en Paulien uit de 
soapserie Thuis) kwam extra veel volk 
opdagen. 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. 
 

 
Steractrices in het Sint Franciscustehuis. 
 
De Kersentuin 
 
Op 26 juni namen de bewoners van Het 
Rozenhof hun intrek in Blok C. Het nieuwe 
gebouw is “De Kersentuin” gedoopt. Er 
zijn 25 kamers bestemd voor permanente 

verblijven en 5 kamers voor kortverblijf. 
De kamers zijn voorzien van een sanitaire 
cel met douche, toilet en lavabo. De 
kamers zijn tevens voorzien van een 
koelkast en een TV. Voor “De Kersentuin” 
werd nieuw meubilair voorzien. 
 

 
De verhuis naar “De Kersentuin”. 

 
Inzegening van “De Kersentuin” door 
Diaken Bart. 
 
Opruimactie 
 
Tijdens de zomermaanden is flink 
opgeruimd in het Sint Franciscustehuis. 
Oude meubelen en zorgmateriaal gingen 
een tweede leven tegemoet in Senegal en 
werden via een 12 meter lange 
zeecontainer opgehaald door VZW “Toogal 
Djangue” (betekenis “blijf studeren”), een 
Belgisch onderwijsproject voor kansarme 
kinderen. Er ging ook materiaal naar VZW 
Al Beyyina, een multicultureel centrum in 
Ronse, dat educatieve lessen geeft aan 
verschillende generaties. 
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Container voor Senegal. 
 
Assistentiewoningen Alverna 
 
De bewoners van de assistentiewoningen 
kunnen uiteraard participeren aan de 
activiteiten die binnen het wzc 
georganiseerd worden. Daarnaast wordt 
voor de residenten van de 
assistentiewoningen nog een specifiek 
programma opgezet, met onder meer 
diverse uitstappen (Ronse, Aalst, Lessen, 
Ieper…), feestmaaltijden, ontbijtbuffet en 
kaasavond. 
 

 
Kaasavond in de assistentiewoningen. 
 
Kipfilet en stoofcarbonade 
 
De vriendenkring van het Sint 
Franciscustehuis is jaarlijks in de weer met 
de organisatie van een heus eetfestijn ten 
voordele van de animatiewerking. 
Standaard staan op het menu: kipfilet of 
Vlaamse stoofcarbonade met gevarieerd 
slaatje en frieten. Op vrijdag 5 en zaterdag 

6 september kwamen in totaal 1071 
sympathisanten (“eters”) langs. Hartelijk 
dank aan alle medewerkers en vrijwilligers 
die een handje kwamen toesteken ! 
 

 
Eetfestijn in het Sint Franciscustehuis. 
 
Wat alz ? 
 
Bewoners, familie, vrijwilligers en 
medewerkers waren op 19 november in de 
ban van Kasper Bormans, die een boeiende 
lezing bracht rond het thema dementie. 
Kasper Bormans is een jonge onderzoeker 
die verschillende onderzoeksdomeinen 
met elkaar verbindt. Hij volgde diverse 
opleidingen rond geheugentraining bij 
ouderen, dementie en Alzheimer in 
binnen- en buitenland. Een van zijn 
specialisaties is de studie van onbewuste 
beïnvloeding, persuasieve communicatie 
en de toepassing ervan in nieuwe 
domeinen. Hij is auteur van het 
succesvolle boek ‘Wat Alz?’, over de kern 
van communicatie, de kracht van dromen 
en het wonder van relaties. Hij 
ontwikkelde tevens de innoverende app 
‘MemoryHome’ met geheugenpaleizen 
voor mensen met dementie en het 
verrassende ‘Spel van de Verbeelding’. 

 
Lezing van Kasper Bormans. 
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WZC OLV Ter Veldbloemen 
Groot Bewijk 13 
9860 Oosterzele 
Tel: 09/362 71 52 
Email: info.olv@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.040 
Erkenningsnummers: PE983 – VZB252 – 
PE 3366 

 
Contactpersonen 

Leen Van Der Linden 
Directeur 
leenv@groepsf.be 
Dr. Christiaan Lumen 
CRA 
Bérénice Prieels 
Zorgcoördinator 
Kwaliteitscoördinator 
Intern vertrouwenspersoon 
berenicep@groepsf.be 
Lut Impens 
Hoofdverpleegkundige 
luti@groepsf.be 
Leen Verhaeghe 
Hoofdverpleegkundige 
leenve@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 

8 mei 
 
8 mei staat geboekstaafd als 
Bevrijdingsdag of Wapenstilstand, de dag 
waarop het einde van de Tweede 
Wereldoorlog wordt gevierd in de meeste 
Europese landen. 8 mei 2019 was 
daarenboven nog een bijzondere dag voor 
de bewoners en medewerkers van OLV Ter 
Veldbloemen: de oude site in de 
Meerstraat 22 werd definitief verlaten voor 
de nieuwe stek op het Groot Bewijk 13.  
 

 
Al onze transportmiddelen werden 
ingezet bij de verhuis. 

 
Het vertrek in de Meerstraat. 

 
De blijde intrede op het Groot Bewijk. 
 
Computerhoekje 
 
In de ergo-ruimte van de nieuwbouw is 
een computerhoekje geïntegreerd. 

mailto:info.olv@groepsf.be
http://www.groepsf.be/
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Bewoners kunnen er terecht voor 
hersenbrekers zoals woordzoekers, 
scrabble, en dictee. Maar men kan er ook 
grappige dierenfilmpjes bekijken. 
Volgende activiteiten zitten nog in de 
planning: brieven typen, kennismaking 
met allerhande sociale media om in 
contact te komen met familie en nog zoveel 
meer. 
 

 
Het computerhoekje in OLV Ter 
Veldbloemen. 
 
Opendeur 
 
Op zondag 9 juni stonden de deuren van 
de nieuwe campus open voor 
buurtbewoners, sympathisanten, familie 
en geïnteresseerden. De bezoekers werden 
onthaald met een glaasje cava en een 
versnapering. Gedurende de namiddag 
kon men aansluiten bij één van de 
rondleidingen. Daar kreeg men extra info 
mee over de nieuwbouw, de werking van 
het woonzorgcentrum en de verschillende 
disciplines die onder één dak werken. 
 

 
Opendeur op 9 juni. 
 
Assistentiewoningen Zilverblad 
 
Sinds januari zijn op het Groot Bewijk ook 
42 assistentiewoningen operationeel 

(Residentie Zilverblad). De 
dienstverlening en ondersteuning gebeurt 
vanuit OLV Ter Veldbloemen. Eind 2019 
zijn 85% van deze assistentiewoningen 
effectief ingenomen. 
 

 
Gelukkige gezichten op de 
ontmoetingsdag. 
 
Op 14 juni organiseerde OLV Ter 
Veldbloemen een ontmoetingsdag, waarbij 
de nieuwe cafetaria plechtig werd geopend 
en de residenten van de 
assistentiewoningen de gelegenheid 
hadden om nader kennis te maken met de 
bewoners van het woonzorgcentrum. 
 
De ijskar 
 

 
Tijdens de zomermaanden is woensdag 
“ijskardag”. 
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Van begin juni tot eind september komt 
elke woensdag de ijskar rond. Het betreft 
hier een initiatief van het ergoteam, die 
zelf een ijskar hebben aangekocht. De 
ijskar brengt bij iedere bewoner een 
bezoek in de leefruimte of op de kamer. En 
de bewoners van de assistentiewoningen 
kunnen de ijskar opwachten in de 
cafetaria. Men heeft telkens keuze uit 
meerdere smaken en men kan ook kiezen 
hoe men het ijsje wenst: horentje, galette 
of “coupe spéciale”. 
 
Rollatordans 
 
In OLV Ter Veldbloemen klapt men 
regelmatig de rollators uit en maakt men 
de dansvloer onveilig. Alleen maar 
stralende gezichten als de bewoners zien 
wat ze nog allemaal kunnen op de maat 
van de muziek ! 
 

 
Rollatordans: Come on baby, let’s twist 
again ! 
 
Koor en toneel 
 
Op 16 oktober konden bewoners, familie 
en sympathisanten genieten van een eerste 
gemeenschappelijk optreden van het 
geheugenkoor "Lavendula" van WZC De 
Zilverlinde en het contactkoor "Ons 
Moment" van WZC OLV Ter Veldbloemen. 
Het geheel kreeg de nodige ondersteuning 
dankzij de huis-accordeonisten Karien en 
Dirk. Na het geslaagde optreden was Willy 
De Jaeghere aan de beurt met zijn 
theatermonoloog "Ons va is koning". Hij 
bracht een beklijvend verhaal over een 
man die geconfronteerd wordt met het 
dementieproces. 
 
 

 
Optreden van geheugenkoor "Lavendula" 
en contactkoor "Ons Moment". 
 
Culinaire verwennerij 
 
Culinaire verwennerij is een vast item in 
alle huizen van VZW Groep Sint 
Franciscus. Naast de “dagelijkse kost” 
stond in OLV Ter Veldbloemen o.a. ook 
volgende “bijzondere kost” op het menu: 
paling, mosselen, frietkot, hotdogs, 
brunch, pannenkoeken, eitjesontbijt, en 
daarnaast nog de eigen bereidingen van de 
bewoners (toetiefroetie, marmer- en 
appelcake, meloendrankje, soep, …) 
 

 
Frietkot in OLV Ter Veldbloemen, 
kennelijk gesponsord door een bekend 
biermerk. 
 
Bij al deze culinaire geneugten spreken 
bewoners, familie en therapeuten ook hun 
creatieve kant aan en goochelen ze met 
woorden tot wanneer deze op hun plaats 
vallen. Guido Gezelle achterna met het 
volgend gedichtje dat tot stand kwam bij 
de bereiding van de zelf gemaakte soep:  

 
Soep 

We eten graag soep 
Het is beter dan snoep 

Een stengel prei wat selder erbij 
Dan zijn wij ongelooflijk blij. 
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WZC De Zilverlinde 
Dreef 2 
9860 Oosterzele 
Tel: 09/363.83.93 
Email: info.zl@groepsf.be 
Website: www.groepsf.be 
Nummer vestigingseenheid: 
2.196.852.535 
Erkenningsnummers: PE983 –VZB252 

 
 
 
Contactpersonen 

Christian Geenens 
Leen Van Der Linden 
Directie 
christiang@groepsf.be 
leenv@groepsf.be 
Dr. Christiaan Lumen 
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 
annf@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 

 
Verbouwingen 
 
In augustus startten de 
verbouwingswerken aan de Rozenlaan. 
Een gedeelte van deze afdeling is intussen 
afgebroken en zal plaats maken voor een 
nieuwbouw van 32 woongelegenheden. 
Voorafgaand hieraan verhuisden ook 11 
bewoners van De Zilverlinde naar de 
nieuwe campus van OLV Ter Veldbloemen 
op het Groot Bewijk. 
 

 
Verhuis van een afdeling van De 
Zilverlinde naar het Groot Bewijk. 
 
Week van de valpreventie 
 
Van 22 tot 28 april 2019 vond de 8ste 
editie plaats van de Week van de 
Valpreventie. Dit liet WZC De Zilverlinde 
niet onopgemerkt voorbijgaan. Dinsdag 23 
april 2019 kwam de organisatie ‘BPM 
Dance’ langs voor een sfeervolle namiddag 
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http://www.groepsf.be/
mailto:christiang@groepsf.be
mailto:leenv@groepsf.be
mailto:berenicep@groepsf.be
mailto:riah@groepsf.be
mailto:davidd@groepsf.be
mailto:stefaanw@groepsf.be
mailto:annf@groepsf.be
mailto:franb@groepsf.be
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Werkingsverslag 2019 VZW Groep Sint Franciscus 
34 

stijldansen. De bewoners mochten op 
woensdagnamiddag deelnemen aan de 
oefeningen van de rol-o-meter in 
samenwerking met de kinesitherapeuten 
en behaalden nadien met veel trots hun 
diploma. Men sloot de Week van de 
Valpreventie af door de kennis van de 
bewoners te testen aan de hand van een 
valpreventiequiz. 
 

 

 

 
Activiteiten in het kader van de Week van 
de Valpreventie. 
 
Clubwerking 
 
In 2019 stond een spiksplinternieuw 
initiatief in de steigers: de clubs. Dankzij 
het enthousiasme van onze 

ergotherapeuten en onze vrijwilligers is er 
geëxperimenteerd met verschillende 
thema-clubs. Alle bewoners van zowel de 
open als de beschermde afdeling werden 
aangemoedigd deel te nemen aan de 
wandel-club, de petanque-club, de zang-
club en de hobby-club.  
 

 
Vrijwilligers van De Zilverlinde, onder 
meer actief bij de clubwerking. 
 
Vlaamse kermis 
 

 

 
Vlaamse kermis in WZC De Zilverlinde. 
 
Op 28 juni werd een heuse Vlaamse 
kermis georganiseerd, met onder meer 
kinderanimatie, volksspelen, 
versnaperingen, ambachtelijke producten 
en muziek voor oud en jong,… 
 



Werkingsverslag 2019 VZW Groep Sint Franciscus 
35 

 
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 
CRA 
Mark Beelaert 
Hoofdverpleegkundige Stil Geluk 
markb@groepsf.be 
Corina Veirman 
Hoofdverpleegkundige Morgendauw 
corinav@groepsf.be 
Cathy Carkers 
Adjunct-Hoofdverpleegkundige 
cathyc@groepsf.be 
Jessica Van Hecke 
Adjunct-Hoofdverpleegkundige 
jessicav@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 
Tinneke Merckaert 
Verantwoordelijke Keuken 
tinnekem@groepsf.be 

 
 
Materialenbeurs dementie 
 
Op 23 mei vond in het Sint-
Franciscustehuis Brakel een 
materialenbeurs plaats. Op 24 mei 
verhuisde alles richting Sint Jozef in 
Haaltert. Deze beurs was een groot succes 
en werd bezocht door zowel externe 
mantelzorgers als familieleden van onze 
bewoners. Ook kwamen tal van collega’s 
en studenten een kijkje nemen. Diverse 
firma’s demonstreerden er hun materiaal 
rond de zorg en zinvolle dagbesteding van 
ouderen. Er waren onder meer stands 
aanwezig met materiaal rond 
maaltijdbegeleiding, aangepaste kledij en 
schoenen, snoezelmaterialen en 
aromatherapie. Er waren die namiddagen 
ook workshops waarbij men kon 
kennismaken met de beleef-TV, de 
tovertafel, klankschalen en de prisma-app. 
Ook deze workshops werden druk bezocht. 
Beide namiddagen werden er veel 
nieuwigheden en interessant materiaal 
ontdekt.  
 

 
Veel volk op de materialenbeurs, welke 
zowel plaatsvond in WZC Sint Jozef als in 
het Sint Franciscustehuis. 
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Zomerterras 
 
Op 21 juni organiseerde Sint Jozef een 
heus zomerterras voor bewoners en 
familie, met muzikale omkadering en een 
hapje & drankje. 
 

 
Zomerterras in WZC Sint Jozef. 
 
Warme zomer 
 
De afgelopen vakantieperiode waren niet 
alleen de temperaturen uitzonderlijk hoog, 
maar ook de inzet van alle medewerkers en 
vrijwilligers (niet alleen in Sint Jozef 
uiteraard, maar in alle voorzieningen van 
de VZW). Toch werd nog regelmatig de 
gelegenheid te baat genomen voor een 
fikse wandeling onder de verfrissende 
schaduw van bos en bomen. 
 

 
Op wandel met de bewoners. 
 
Belevenistafel 
 
Zorg waarbij de beleving centraal staat 
wordt steeds belangrijker om bewoners 
van woonzorgcentra actief te houden. Met 
de opbrengst van het eetfestijn had men in 
Sint Jozef de mogelijkheid om een 

belevenistafel aan te kopen (een variant op 
de tovertafel, die in de andere 
voorzieningen van de VZW beschikbaar 
is). Wat is nu zo een belevenistafel ? Het is 
een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke 
tafel die op elke gewenste plek neergezet 
kan worden. Het belangrijkste kenmerk 
van de belevenistafel is dat mensen samen 
aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten 
kunnen uitvoeren. De software van de 
belevenistafel biedt bewoners 
ontspanning, beleving en stimulering van 
het geheugen. Bovendien helpt de software 
de apathie van de oudere met dementie te 
doorbreken. 
 

 
De belevenistafel. 
 
Spaghetti en croque 
 
De spaghetti- en croque monsieur-
avonden zijn sinds jaar en dag een vast 
gebeuren in WZC Sint Jozef. Op vrijdag 27 
en zaterdag 28 september zat het in de 
polyvalente zaal opnieuw afgeladen vol 
voor het spaghetti- en croque monsieur-
festijn ten voordele van de 
animatiewerking. 
 

 
De specialiteit van WZC Sint Jozef: het 
jaarlijkse spaghetti en croque monsieur-
festijn. 
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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 
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 

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

 
Een stukje geschiedenis 
 
Tegenwoordig beschikken we over high-
tech zorgdossiers, GDPR-proof en 
compatibel met de digitale 
facturatiecyclus. Het was ooit anders. Zo 
vonden we in WZC Sint Anna Haaltert nog 
volgende schat op zolder: het register van 
de “pensionnaires”, door de zusters 
opgestart in 1920 (exact 99 jaar oud). Van 
falende IT, gebrekkige wifi, geldige 
ehealth-certificaten en monopolievorming 
onder de softwareleveranciers hadden we 
toen nog geen last. 
 

 
Een zorgdossier “avant la lettre”. 
 
Cultuur en kunst 
 
Cultuur en kunst stond ook op de agenda 
van Sint Anna, met onder meer een bezoek 
aan het SMAK in Gent. Bie Hinnekint, de 
begeleidende dichteres organiseerde daar 
een kunstzinnige workshop. De klassieke 
muziek van Johan Derijcke nam ons mee 
om stil te staan bij de kunstwerken. Het 
geluid van de klarinet deed er ons bij 
wegdromen… De bewoners hadden op dat 
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moment beduidend een rijk gevoel van 
creativiteit want hun meningen, 
gedachten, gevoelens, waarnemingen en 
ideeën vlogen in het rond. De artistieke 
vrijheid die loskwam, deed ons 
verwonderd kijken. We beleefden de 
bewoners op een totaal andere manier dan 
dat we hen kennen van uit de dagelijkse 
zorgpraktijk. Even weg uit de relatie 
zorgvrager en zorgverlener… Het werd als 
het ware een wisselwerking die uitgroeide 
tot een mooi resultaat. Het Sint-
Annagroepje slaagde erin om enkele 
creatieve gedichten neer te pennen.  
 

 
Bezoek aan het SMAK in Gent. 
 
Intergenerationele projectwerking 
 
In al onze voorzieningen komen frequent 
kinderen en scholieren op bezoek om 
kennis te maken met de werking van de 
woonzorgcentra en/of een handje te 
helpen. Dit levert prachtige ervaringen en 
ook prachtige beelden op, zoals bijgaand 
kiekje genomen in WZC Sint Anna. 
 

 
Helpende handen groot en klein maken 
het werken in WZC Sint Anna nog zo fijn. 
 

Infoavond palliatieve zorg 
 
Op 6 juni vond in WZC Sint Anna een 
infoavond plaats rond palliatieve zorg en 
stervensbegeleiding. Mevr. Gerda 
Okerman, consulent bij vzw Palliatieve 
Zorg Gent-Eeklo, bracht thema’s aan bod 
zoals voorafgaande zorgplanning, 
codebeperkingstherapie en negatieve 
wilsverklaring. 
 

 
Infoavond met Gerda Okerman. 
 
Verhuis 
 
Op 11 maanden tijd kon in WZC Sint Anna 
Haaltert een nieuwe vleugel van 33 
woongelegenheden worden afgewerkt. Op 
1 oktober verhuisden 33 bewoners van de 
oudbouw naar het nieuwe blok E. 
 

 

 
Verhuis naar de nieuwe vleugel. 
 
Kaas en wijn 
 
Voor lekkere wijn en een indrukwekkend 
lange kaastafel moest je op 18 oktober in 
WZC Sint Anna zijn. De jaarlijkse kaas- en 
wijnavond werd er voor de 14° keer op rij 
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georganiseerd. Ook hier ging de opbrengst 
naar de animatiewerking. 
 

 
Ludiek standje aan het onthaal van WZC 
Sint Anna om de kaas- en wijnavond te 
promoten. 
 
Project psychofarmaca 
 
Het project procesbegeleiding voor 
preventie binnen woonzorgcentra, dat 
uitgaat van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven, wil tegemoetkomen aan de 
motivatie van de woonzorgcentra om de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van 
bewoners te bevorderen, de kwaliteit van 
leven zo hoog mogelijk te houden en om de 
kennis over gezondheidsthema’s te 
verhogen en er ook expliciet aandacht aan 
te besteden. Het project kadert in de 
preventieve gezondheidsdoelstelling 
“Gezonder leven”.  Meer in het bijzonder 
stelt de Vlaamse overheid 
procesbegeleiders ter beschikking om de 
woonzorgcentra hierin te ondersteunen. 
Het project zet in op val- en 
fractuurpreventie, ondervoeding, 
preventieve mondgezondheid en 
psychofarmaca. 
 
Vanuit WZC Sint Anna kon in 2019 
worden ingetekend op het thema 
psychofarmaca. 

 
Ouderen hebben een groter risico op 
gezondheidsproblemen, waardoor ze vaak 
meerdere geneesmiddelen nemen, en 
psychofarmaca in het bijzonder zijn één 
van de meest gebruikte geneesmiddelen bij 
ouderen. Ongeveer acht op tien bewoners 
in woonzorgcentra blijkt langdurig 
psychofarmaca te gebruiken. Ongeveer de 
helft van de bewoners in woonzorgcentra 
neemt slaap- en kalmeringsmiddelen, iets 
minder dan de helft neemt antidepressiva 
en één op drie gebruikt antipsychotica. 
Psychofarmaca lijken op het eerste zicht 
onschuldig, maar zijn dit vaak niet. 
Langdurig gebruik ervan gaat bij ouderen 
gepaard met het verminderen van de 
levenskwaliteit en geeft heel wat 
nevenwerkingen. Zo verhogen ze onder 
andere het valrisico en hebben ze een 
negatieve invloed op het geheugen. 
 
Aan de hand van een draaiboek 
“psychofarmaca in woonzorgcentra: samen 
op weg naar minder”, wordt in WZC Sint 
Anna gewerkt aan een preventief 
psychofarmacabeleid. Het doel van het 
psychofarmacabeleid is niet om 
psychofarmaca te bannen uit het 
woonzorgcentrum, wel om een correct en 
verantwoord gebruik aan te moedigen. Een 
psychofarmacabeleid gaat immers breder 
dan enkel het afbouwen van 
onoordeelkundig psychofarmacagebruik. 
Het is ook een sterk preventief middel, het 
verhoogt de levenskwaliteit, met minder 
probleemgedrag en dus minder nood aan 
psychofarmaca tot gevolg. Een duidelijk 
beleid helpt om problemen te voorkomen 
en geeft houvast om passend te reageren 
bij problemen. Naast het evalueren van de 
reden voor opstart, dient ook het 
onderliggende probleemgedrag te worden 
aangepakt, bij voorkeur met niet-
farmacologische alternatieven. 
 
Het ligt in de bedoeling om de vanuit WZC 
Sint Anna opgedane ervaringen verder te 
implementeren in de andere voorzieningen 
van VZW Groep Sint Franciscus. 
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VZW 
Groep Sint Franciscus 
Sint Martensstraat 3 
9660 Brakel 
055/43.21.11 
www.groepsf.be 
412.763.704 
 
 
Sint Franciscustehuis 
Sint Martensstraat 3 
9660 Brakel 
055/43.21.11 
info.sft@groepsf.be 
 
 
 
 
OLV Ter Veldbloemen 
Groot Bewijk 13 
9860 Oosterzele 
09/362.71.52 
info.olv@groepsf.be 
 
 
 
 
De Zilverlinde 
Dreef 2 
9860 Oosterzele 
09/363.83.93 
info.zl@groepsf.be 
 
 
 
 
Sint Jozef 
Bruulstraat 17 
9450 Haaltert 
053/83.46.30 
info.sj@groepsf.be 
 
 
 
 
Sint Anna 
Stationsstraat 165 
9450 Haaltert 
053/83.67.77 
info.sa@groepsf.be 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Wenst u nog méér info over 
VZW Groep Sint Franciscus? 
Raadpleeg dan: 
 
website www.groepsf.be 
 

 Linkedin bedrijfspagina 
 
Nieuwsbrief GSF, verschijnt 
driemaandelijks ten behoeve 
van de medewerkers, en is 
online te consulteren via de 
website (onder de rubriek 
‘nieuws’ van de 
Groepspagina) 
 
Huiskrantjes, verschijnen 
maandelijks  ten behoeve 
van bewoners en familie, en 
zijn tevens online te 
consulteren via de website 
(onder de rubriek ‘nieuws’ 
van de pagina van de 
betrokken voorziening). Elke 
voorziening heeft zijn eigen 
huiskrantje: 

- ‘De Bloesem’ in het Sint 
Franciscustehuis 

- ‘Ons Veldbloempje’ in 
OLV Ter Veldbloemen 

- ‘Het Zilverkrantje’ in De 
Zilverlinde 

- ‘Het Brielkrantje’ in Sint 
Jozef 

- ‘Madeliefje’ in Sint Anna 
 

 

http://www.groepsf.be/
https://www.linkedin.com/company/groep-sint-franciscus/

