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Wij willen, met een gevarieerd aanbod van 
zorgvormen en diensten, iedereen met een 
hulpvraag zo ruim mogelijk ondersteunen  
in de eigen buurt.

“
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Voorwoord

Wij willen, met een gevarieerd aanbod van 
zorgvormen en diensten, iedereen met een 
hulpvraag zo ruim mogelijk ondersteunen  
in de eigen buurt.

De tsunami aan vergrijzing doet de vraag 
rijzen naar  nieuwe tussenvormen van 
wonen en zorg. De vraag naar zware 
zorg zal toenemen, de verblijfsduur 
korter worden.

Wij willen, met een gevarieerd aanbod 
van zorgvormen en diensten, iedereen 
met een hulpvraag zo ruim mogelijk 
ondersteunen in de eigen buurt. 

Ons aanbod reikt vandaag verder dan  
de residentiële zorgverlening. Vandaar 
onze naamswijziging naar “Zorggroep 
Zusters van Berlaar”, waarbij ook het 
logo opgefrist werd. 

Zorgen voor mensen. Dit kunnen we 
alleen maar dankzij de inzet van onze 862 
medewerkers. Ook voor hen willen we 
zorg dragen. Via vorming ondersteunen 
we hen in hun deskundigheid. 

Samen werken we aan  kwaliteit en zijn 
we onze eigen PREZOlympics gestart. 

Er worden verbeterplannen opgesteld 
waarmee we onze zorg naar een hoger 
niveau kunnen tillen. Dit is mogelijk 
dankzij een nieuw zorgdossier dat uitgaat 
van het individueel plan van de bewoner, 
metingen door rondgangen, en de 
resultaten van de kwaliteitsindicatoren 
en huiskamergesprekken met bewoners.
 
2018 was ook het jaar van de vorming 
van de Eerstelijnszones. Hierin willen 
we een actieve rol opnemen omdat we 
samenwerking erg belangrijk vinden. 

Om dit alles mogelijk te maken dienen 
we als organisatie te zorgen dat er een 
gezond financieel beleid gevoerd wordt 
en de infrastructuur eigentijds blijft.

Als Zorggroep Zusters van Berlaar zijn 
we klaar om de zorg voor u, door u en 
met u op te nemen in uw buurt!

Christa Van Criekingen  Tania Stalmans
Algemeen directeur Afgevaardigd bestuurder
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Voorafgaande vergunning Balderhuys

Woonzorgcentrum Kloosterhof wil naast de zorg 
voor zijn bewoners ook de zorg voor de buurt mee 
opnemen via een lokaal dienstencentrum. Hiervoor 
werd in 2018 een voorafgaande vergunning 
verkregen. Het lokaal dienstencentrum zal in het 
centrum van Berlaar op de voormalige kloostersite 
gebouwd worden.

Opstart buurtrestaurant

In afwachting van deze bouw opende wzc 
Kloosterhof dit jaar al wel de deuren van zijn 
buurtrestaurant “Balderhuys”. Sinds 19 februari 
2018 kan men op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag in de cafetaria van het woonzorgcentrum 
komen genieten van een driegangenmenu.

Balderhuys kent alvast een positieve evolutie in de 
inschrijvingen en ontvangt er gemiddeld zo’n 15 
per dag.  Er is ook al sprake van een vast cliënteel.   

Na de maaltijd hebben de bezoekers van het 
buurtrestaurant de mogelijkheid om te genieten 
van activiteiten die speciaal voor hen worden 
georganiseerd: een film- of infonamiddag, 
schoenen- en kledingverkoop, kaartnamiddag, 
muzieknamiddag, petanque ... 

Opstart buurtrestaurant 
wzc Kloosterhof
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Dankzij een samenwerking tussen woonzorgcentrum 
Heilig Hart, de gemeente en het OCMW van Nijlen, 
zag lokaal dienstencentrum “De Geburen” in 2016 
het levenslicht. In 2018 werd het tweejarig bestaan 
dan ook uitgebreid gevierd.

Gezien het succes werd eind 2017 beslist om het 
project verder door te trekken naar de deelgemeente 
Kessel en het afgelopen jaar werd ook in Bevel een 
antennepunt opgestart. De maaltijden worden door 
de keuken van wzc Heilig Hart in Nijlen klaargemaakt 
en naar de parochiezaal van de deelgemeente 
gebracht. Daar kwamen na 2 maanden al zo’n 40 
Bevelnaars smullen op maandagnamiddag.

Door de avondopening in Kessel kunnen ook   
personen die overdag nog werken, aansluiten. Op 
deze manier ontstaat er een mix van jong en oud, 
wat zorgt voor wisselende gesprekken en waardoor  

“het kleine helpen” ontstaat. Een reden te meer 
om voortaan niet meer te spreken van “sociaal 
restaurant” maar van “buurtrestaurant”. Deze naam 
legt minder nadruk op de financieel kwetsbare 
bezoekers en verwijst sterker naar het doel om 
iedereen weer samen te brengen.

Daarnaast blijft “De Geburen” ook activiteiten 
organiseren. Zo is er een hobbyclub,  wordt er 
wekelijks gepetanquet  en staan er maandelijks 
interessante vormingsmomenten en workshops 
op het programma. Kinderen uit maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen kunnen dan weer een beroep 
doen op de huiswerkbegeleiding. Ons doel is immers 
om iedereen samen te brengen, van elkaar te leren, 
elkaar te helpen. Om allemaal weer “geburen” van 
elkaar worden en dat lijkt tot dusver zeker te lukken, 
ook in de deelgemeenten!

2 jaar Lokaal Dienstencentrum “De Geburen”

Lisia Beullens
Centrumleider 
“De Geburen”

Het kleine helpen

“Er komt soms een alleen-
staande mama van 2 
kindjes bij ons eten. Zij 
brengt een weduwe van 
78 jaar uit de buurt mee. 
In ruil daarvoor zorgt de 
weduwe voor de kinderen 
wanneer de moeder nog 
aan het werk is. 

Uiteindelijk zijn dat de 
kleine zaken waarin we  
ons doel zien uitkomen: 
Nijlenaars ongeacht hun
afkomst leeftijd, of status 
weer met elkaar in contact 
brengen. En dat is enorm 
mooi om te zien!”

“Het kleine helpen: bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen” is ook een 
denk- en doeboek van dr. Leen Heylen en Liesbet Lommelen (Vonk3).
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Om het werk van lokale overheden, zorg- en welzijn 
beter op elkaar af te stemmen, werden er naar 
aanleiding van de oproep van minister Vandeurzen 
eerstelijnszones opgericht. Het doel? Een effectieve 
en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal 
staat en die toegankelijk is voor iedereen. 

Deze eerstelijnszones zijn geografisch afgebakende 
gebieden, gevormd door 1 of meerdere gemeen-
ten, die worden aangestuurd door een zorgraad. 
In Vlaanderen werden 60 eerstelijnszones goed-
gekeurd. Het zijn de lokale zorg- en hulpverleners 
die het dichtst bij de persoon met een zorg- 
of ondersteuningsnood staan en het eerste 
aanspreekpunt vormen voor zorg- en welzijnsvragen. 
De eerstelijnszone worden dus gevormd door alle 
partners uit het zorg- en welzijnslandschap.

Voor de woonzorgcentra Heilige Familie en Sint-
Jozef Wiekevorst wil dit zeggen dat zij voortaan 
vallen onder de eerstelijnszone (ELZ) Bonstato, 
die de gemeentes Bonheiden, Putte en Heist-
op-den-Berg omvat. De woonzorgcentra Heilig 
Hart, Kloosterhof en Sint-Jozef Kessel behoren tot 

ELZ Pallieterland, waaronder de stad Lier en de 
gemeenten Berlaar, Duffel, Nijlen en Ranst vallen. 
ELZ Noorderkempen groepeert de gemeenten 
Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brasschaat en 
Kapellen, waardoor Zonnewende en Sint-Michaël er 
deel van uitmaken. Voor Sint-Margaretha Holsbeek 
is dit ELZ Leuven Noord, waaronder Holsbeek, 
Haacht, Rotselaar, Boortmeerbeek, Keerbergen en 
Tremelo gegroepeerd worden.

Deze eerstelijnszones vallen op hun beurt onder 1 
van de 14 regionale zorgzones. Op dat niveau worden 
bepaalde aspecten van zorg en ondersteuning 
georganiseerd die een zekere schaalgrootte nodig 
hebben om efficiënt te zijn. 

De eerstelijnszones zelf kregen vorm door de 
oprichting van een veranderforum  en -team.
Het veranderforum is het beslissingsorgaan, het 
veranderteam omvat 8 tot 12 leden die verschillende 
organisaties en disciplines vertegenwoordigen. Ze 
vergaderen maandelijks en bereiden veranderfora 
voor. In 2020 zullen de zorgraden die de ELZ 
aansturen, erkend worden.

Vorming Eerstelijnszones

Eerstelijnszone

Regionale zorgzone

Vlaams Instituut 
voor de eerste lijn
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Onze vzw ging van start met PREZO: een 
kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie, kwaliteits-
verbetering en certificering. 

Om dit project te laten landen in onze instellingen, 
werden concrete doelen in meetbare indicatoren 
gegoten en op 3 kanalen gemeten: vanuit het 
elektronisch zorgdossier, via een rondgang 
met bevraging bij de medewerkers en via een 
tevredenheidsmeting bij de bewoners.

Deze tevredenheidsmeting werd uitgevoerd 
d.m.v. een “huiskamergesprek” waarbij een 
groepje bewoners werd uitgenodigd om samen 
rond bepaalde thema’s te werken. Via cijfers die 
de bewoners toekenden aan stellingen, werd 
de kwaliteit gemeten en ontstond ook voer voor 
discussie. Hetzelfde gebeurde met de familieleden.

Met de resultaten uit de eerste meting van 2018 
gingen we projectmatig aan de slag. 

De woongroepen beslissen zelf aan welke actie-
punten ze willen werken en de projectleiders gaan 
regelmatig rond in de woongroepen om samen met 

de teams de actiepunten te evalueren en hen te 
ondersteunen.

Om dit volledige project overzichtelijk te houden, 
werd ervoor gekozen om steeds rond één thema 
te werken en dit telkens op te hangen aan de 
verschillende PREZO-clusters. Omdat we de 
communicatie errond zowel intern als extern zo 
duidelijk mogelijk willen houden, ontstond ook het 
idee om te werken met een mascotte.

Daarnaast werd in 2018 ook de commissie kwaliteit 
en veiligheid in het leven geroepen.

Kwaliteitsproject PREZO

Onze eigen PREZOlympics

Atleten die deelnemen 
aan de Olympische Spelen 
werken hier een lange tijd 
naartoe. Hun doel: een 
mooi resultaat behalen. En 
laat dat nu net iets zijn wat 
ook wij willen bereiken. De 
keuze om te werken rond 
onze eigen PREZOlympics 
volgde snel.

En ook de ringen werden 
behouden, al laten wij 
er wel een octopus mee 
spelen. Op die manier 
willen we zowel intern als 
extern duidelijk maken 
rond welk thema we 
aan het werken zijn in 
aanloop naar onze eigen 
PREZOlympics
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Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid 
ontwikkelde samen met de ouderenzorgsector een 
referentiekader “integrale kwaliteit wonen en zorg” 
voor de Vlaamse woonzorgcentra. Dit referentiekader 
standaardiseert de normen en verwachtingen voor 
kwaliteit en reikt indicatoren aan om die standaarden 
te meten en te evalueren. 

Ook onze vzw startte in 2013 met deze registratie 
om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven 
evalueren. 

Op de volgende pagina’s wordt telkens de 
vergelijking gemaakt met de sectorresultaten van 
2017 aangezien dit de meest recente gegevens zijn. 

Referentiekader integrale kwaliteit wonen en zorg
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Decubitus of doorligwonden

De voorbije 5 jaar stellen we vast dat er in onze 
vzw steeds minder doorligwonden optreden. Sinds 
2 jaar wordt in april bij maximum 1% van onze 
bewoners een doorligwonde geregistreerd, in 
2013 was dit nog bijna 4,8% . Dankzij deze daling 
blijven we net zoals het voorbije jaar behoren tot 
de categorie van Vlaamse woonzorgcentra met het 
minste aantal bewoners met decubitus. Een analyse 
toont aan dat de vastgestelde doorligwonden vooral 
wonden waren die gemakkelijker ontstonden en 
moeilijker heelden omwille van extreme magerheid 
en spierverlies (cachexie), arterieel vaatlijden en 
bedlegerigheid.

Onbedoelde gewichtsafname

Elk jaar wordt nagekeken hoeveel bewoners 5% of 
meer van hun gewicht onbedoeld zijn verloren in 
de periode maart-april (B1) en hoeveel bewoners 
10% of meer van hun gewicht zijn verloren in de 
periode april-oktober (B2). Bewoners die een 
vermageringsdieet volgen of bij wie gewichtsafname 
als normaal kan worden beschouwd omwille van een 
specifieke therapie, worden niet meegerekend voor 
deze kwaliteitsindicator, net als bewoners die niet 
gewogen kunnen worden (ziekenhuisopname …) of 
in een stervensfase zijn.

Tussen maart en april (B1) verloor 3% van onze 
bewoners onbedoeld 5% of meer van zijn gewicht. 
Hiermee zitten we onder het Vlaamse gemiddelde 
van 4,2%. Bij 1/3 kwam dit door het verlies van het 
begrip om een maaltijd te herkennen, verminderde 
eetlust of weigering om te eten, slikproblemen 
of smaakproblemen. Bij 28% was er een infectie 
aanwezig en bij 20% waren er stemmingsproblemen 
(onrust, verwarring, depressie …). 

Voor gewichtsverlies over 6 maanden (B2) 
scoren we ook beter in vergelijking met andere 
Vlaamse woonzorgcentra: 2% tegenover het 
Vlaamse gemiddelde van 4,7 %. Dit is mogelijk te 
danken aan de snelle terugkoppeling van de eerste 
metingen (maart-april) aan de teamcoaches en het 
daaropvolgende multidisciplinaire gesprek. 

 
 
Onderliggende problemen kunnen op die manier 
snel behandeld worden. Bijna 40% van deze 
bewoners heeft dementie. Bij 1 op 4 bewoners 
kwam dit door het verlies van het begrip om een 
maaltijd te herkennen, algemene achteruitgang en 
onderliggende ziektes.

Medicijnincident

In 2018 deed zich gemiddeld bij 0,6% van de 
bewoners een medicijnincident voor tijdens de 
registratieperiode. Dit is beduidend lager dan het 
gemiddelde van Vlaanderen (1,9%). We moeten 
opmerken dat deze indicator heel gevoelig is voor 
wijzigingen aangezien de registratieperiode slechts 
1 week bedraagt. Incidenten worden steeds op 
huisniveau direct besproken met de betrokken 
zorgverlener(s). Incidenten die te wijten zijn aan 
een zwakke schakel in het systeem van klaarzetten-
controleren-toedienen worden besproken in team 
en zo nodig met de apotheek.

Griepvaccinatie

Elk jaar krijgen onze medewerkers en bewoners 
de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen 
de griep. In het najaar van 2018 liet 74% van onze 
zorgmedewerkers zich vaccineren. Een goede 
vaccinatiegraad bij het personeel kan het aantal 
griepachtige aandoeningen bij bewoners met 
43% doen verminderen en het aantal sterfgevallen 
bij bewoners voorkomen met 44%. Het Vlaams 
Agentschap raadt daarom aan dat minstens 80% 
van de medewerkers in woonzorgcentra zich laat 
vaccineren. In wzc Kloosterhof en wzc Sint-Jozef 
Wiekevorst werd dit percentage in 2018 gehaald 
bij het zorgpersoneel. We bekijken hoe we de 
medewerkers in de andere woonzorgcentra kunnen 
sensibiliseren. Als we niet enkel zorgmedewerkers 
maar alle personeelsleden in rekening nemen, 
behalen we een vaccinatiegraad van 71%. Dit wil 
zeggen dat bij de andere medewerkers het cijfer iets 
lager ligt dan bij het zorgpersoneel. 
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Valincidenten

In mei 2018 is 16% van onze bewoners één of 
meerdere keren gevallen. In vergelijking met alle 
Vlaamse woonzorgcentra bevinden we ons boven het 
gemiddelde van 12,3%. Als we kijken naar bewoners 
die meer dan 1 keer gevallen zijn in de maand mei, 
dan toont het resultaat (5%) ons dat we ook hierin 
hoger scoren dan Vlaanderen (3,4%).Voor beide 
indicatoren zijn we licht gestegen in vergelijking met 
de voorbije jaren. Een analyse van de valincidenten 
leert ons het volgende:

• In mei 2018 waren er 207 valincidenten in onze vzw.
• De meeste valincidenten vonden plaats in de 

kamer (57%) of bijhorende badkamer (15%).
• We zien op het moment van een valincident vnl.:
 - struikelen/uitschuiven (25%);
 - zelfstandig uit een stoel/bed opstaan (42%).
• De valincidenten vonden iets vaker overdag plaats 

(36%), gevolgd door ’s nachts (34%) en ’s avonds 
(30%).

• De meeste valincidenten hadden geen gevolgen 
(52%). Valincidenten die wel een gevolg kenden, 
beperkten zich voornamelijk tot verwonding van 
ernstklasse 1 (70%). 

In heel wat gevallen kan de vraag gesteld worden of 
we niet meer fysieke fixatie moeten toepassen om 
het aantal valincidenten te verlagen. Een analyse 
toont echter aan dat er geen verband bestaat  
tussen de afbouw van fysieke fixatie en het aantal 
(herhaaldelijke) vallers. Onderzoek laat ook zien 
dat fixatie het risico op vallen verhoogt door de 
negatieve impact op de spiersterkte en botdensiteit. 
De Vlaamse richtlijn val- en fractuurpreventie voor 
woonzorgcentra laat zien hoe we valproblematiek 
anders kunnen aanpakken. We hebben dan ook een 
nieuwe visie en procedure val- en fractuurpreventie 
uitgewerkt die we in 2019 multidisciplinair en in 
samenwerking met de coördinerend en raadgevend 
artsen zullen implementeren in onze woonzorgcentra. 

Bewoners met 1 of meer valincidenten in mei

Bewoners met 2 of meer valincidenten in mei
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Legende
Vzw: het gemiddelde van alle huizen van de Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
V20: 20 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V50: 50 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V80: 80 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
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Vrijheidsbeperkende maatregelen

Overdag krijgt 10% van onze bewoners een 
vrijheidsbeperkende maatregel (registratie februari 
2018). In 2015 was dit nog het dubbele. Met het 
huidige resultaat behoren we tot de Vlaamse 
woonzorgcentra waar het minst vrijheidsbeperkende 
maatregelen wordt gebruikt overdag. ’s Nachts is 
dit nog bij 22% van onze bewoners waarbij vooral 
bedhekken worden ingezet. 

We zijn fier dat ons project zijn vruchten afwerpt. Vaak 
konden we fixatie afbouwen zonder een alternatief 
in de plaats te stellen. Daarboven wordt bij de 
aankoop van nieuwe bedden gekozen voor 4 halve 
bedhekken. Zo krijgt de bewoner een veilig gevoel 
zonder de vrijheid te ontnemen (een half bedhekken 
geeft zelfs extra steun om uit bed te komen). 

De uitdaging ligt nu in het zoeken naar alternatieven 
voor bewoners waarbij fixatie omwille van 
veiligheidsredenen niet zomaar kan afgebouwd 
worden. 

Polyfarmacie

Deze indicator wordt herwerkt bij het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. In 2018 bekeken 
wij samen met de coördinerend en raadgevend 
artsen welke bewoners 10 of meer geneesmiddelen 
namen. Deze medicatieschema’s werden kritisch 
bestudeerd en er werd een advies geformuleerd 
naar de huisarts over een mogelijke afbouw.

Overlijden in het wzc

In het kader van vroegtijdige zorgplanning streven 
we ernaar om palliatieve bewoners tijdens hun 
laatste levensdagen met alle nodige zorg te kunnen 
omringen in het woonzorgcentrum. In 2018 konden 
we dit realiseren voor 88% van onze bewoners. 
Slechts 12% van onze bewoners is overleden in het 
ziekenhuis. Van het totaal aantal bewoners in onze 
woonzorgcentra sterft per jaar gemiddeld 36%. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen overdag (18-20 feb)
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Plan levenseinde

Onze vzw hecht veel belang aan zorg in dialoog. Dit 
betekent dat we al vanaf de eerste verblijfsweken 
vragen aan elke bewoner wat zijn/haar wensen 
zijn in het kader van wonen en zorg, alsook naar 
het levenseinde toe (bv. weigering van bepaalde 
behandelingen, ziekenhuisopname …). Ongeveer 
6 weken na opname wordt hiervoor een formeel 
gesprek gepland. Als een bewoner zijn wensen zelf 
niet kan uiten, brengen we samen met de wettelijke 
vertegenwoordiger en eventuele andere naasten 
de wensen van de bewoner in kaart. Op basis van 
dit gesprek wordt een eerste zorgplan opgemaakt. 
Tijdens het verblijf kan een bewoner op elk moment 
vragen om zijn zorgplan te wijzigen. Vanaf 2018 
bieden we ook systematisch 2x per jaar een gesprek 
aan waarin we het zorgplan opnieuw bespreken. Ook 
volgden het afgelopen jaar 420 zorgpersoneelsleden 
een vorming rond communicatieve vaardigheden 
bij vroegtijdige zorgplanning. 91% van onze 
bewoners heeft een plan levenseinde op basis van 
zijn wensen. Daarmee behoren we tot de 10% beste 
woonzorgcentra in Vlaanderen. 

Vrijwilligerswerk

Onze woonzorgcentra kunnen al heel wat jaren 
rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers die 
zich dagdagelijks inzetten. Zij zijn een onmisbare 
hulp in de cafetaria, bij animatieactiviteiten, bij 
uitstappen…  Dankzij hun hulp kunnen onze woon-
zorgcentra meer aandacht aan de bewoners bieden.

Het aantal uur vrijwilligerswerk per woongelegenheid 
bedroeg in 2018 gemiddeld 39 uur. Er is dus een 
lichte stijging in vergelijking met 2013 (34 uur per 
woongelegenheid). In vergelijking met het Vlaamse 
gemiddelde (36 uur) is dit een hogere score.

Bewoners met een plan zorg voor het levenseinde

100%

80%

60%

40%

20%

0%

13% 16% 19%

33% 40% 46%
63% 71% 75%
82% 84% 90% 91%

Plan levenseinde
2015

Plan levenseinde
2016

Plan levenseinde
2017

Plan levenseinde
2018

V80
V50
V20

Vzw

Legende
Vzw: het gemiddelde van alle huizen van de Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
V20: 20 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V50: 50 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V80: 80 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
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Dit jaar stonden de vastenacties
in het teken van ‘Welzijnsschakels’“
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Vastenacties

De huizen die behoren tot de vzw Zorggroep Zusters 
van Berlaar steunen heel wat goede doelen. Naar 
jaarlijkse traditie doen ze dit ook tijdens de vasten.

Dit jaar stonden de acties op de meeste locaties in het 
teken van “Welzijnsschakels”. Zij verenigen groepen 
van vrijwilligers waarbinnen mensen met en zonder 
armoede-ervaring elkaar kunnen ontmoeten. Via 
persoonlijke contacten, dankzij activiteiten in groep 
of door samen te gaan praten met maatschappelijke 
diensten zoals ocmw’s, scholen, ziekenfondsen ... 

Zuster Ludwine stelde het project voor in de huizen en 
vertelde op een heldere wijze hoe gewone mensen 
in een “sukkelstraatje” terecht kunnen komen om 
dan aan te kloppen bij “Welzijnsschakels”. Voor 
materiële steun of voor een luisterend oor. 

De voorstelling van het project ging gepaard met 
veel enthousiasme. Zo bakte woonzorgcentrum 
Zonnewende meer dan 200 pannenkoeken tijdens 
zijn jaarlijkse rommelmarkt en werden in Sint-Michaël 
de frituurtoestellen uit de kast gehaald. Er waren 
ook huizen die wafeltjes verkochten of producten 
inzamelden. Zo werden er aan het onthaal van de 
woonzorgcentra Kloosterhof en Heilige Familie 
tafels geplaatst waarop mensen etenswaren en 
kleding konden schenken. Na iets meer dan een 
maand kon er met de spullen een volledige wagen 
gevuld worden.

De rospot tegen kanker

Al beperkte de inzet van bezoekers en medewerkers 
zich niet enkel tot de vastenperiode. Na een ietwat 
late start in de maand mei sloegen onze huizen er 
toch in om 20 kg aan rosse centjes op te halen met 
de rospotactie van Kom op tegen Kanker.

De warmste week

Tijdens de warmste week van Studio Brussel 
verkochten zowel woonzorgcentrum Heilig Hart als 
Sint-Jozef Kessel een warmste-week-koekjespakket 
ten voordele van IONA vzw.

Woonzorgcentrum Zonnewende organiseerde 
op zijn beurt een fietsmarathon voor de Vlaamse 
Parkinson Liga. Zelfgemaakte mutsen en sjaals 
werden voor een gunstprijs verkocht en diegenen 
met stijve spieren konden genieten van een 
professionele massagebeurt door de kinesisten 
aan €1 per minuut. Door al het enthousiasme werd 
de vooropgestelde afstand van 370 km (te behalen 
binnen de 24 uur) al snel bereikt, wat een bedrag 
opleverde van € 1.330.

Vastenacties en goede doelen

Dit jaar stonden de vastenacties
in het teken van ‘Welzijnsschakels’
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Eind 2018 werd door de raad van bestuur van de 
vzw Zorggroep Zusters van Berlaar de beslissing 
genomen om ieder jaar in de begroting een bedrag 
vrij te maken (“sociaal fonds”) dat zal geschonken 
worden aan een goed doel dat onze medewerkers 
zelf naar voor mogen dragen, voorzien van een korte 
motivatie.

In 2018 ging dit bedrag naar de vereniging 
“HoeDoedeDa”, die Bart, Lotte en hun gezin onder-
steunt in hun strijd tegen jongdementie en naar een 
medewerker uit Sint-Jozef Wiekevorst wiens woning 
werd getroffen door een brand.

Oprichting Sociaal Fonds
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Vormingstraject “palliatieve zorg”

In 2018 organiseerden we een grootschalig vormings-
traject voor al onze medewerkers rond palliatieve 
zorg. Omdat veel personeelsleden in contact komen 
met palliatieve bewoners, werkten we voor alle 
disciplines van onze vzw een aanbod uit. 

Voor iedereen bestond de mogelijkheid om een 
sessie te volgen rond omgangstips bij vroegtijdige 
zorgplanning en palliatieve situaties.

Verpleegkundigen, zorgkundigen en artsen konden 
zich verdiepen in pijnbestrijding, terwijl voor 
animatoren en therapeuten de focus werd gelegd 
op aromatherapie. Kinesitherapeuten ontvingen 
meer informatie over voetreflexologie. 

Voor de medewerkers huishoudelijk onderhoud 
en de kapsters hebben we stilgestaan bij de 
mogelijkheden waarop zij geholpen kunnen worden  

bij vragen van palliatieve bewoners. Daarnaast 
konden de kapsters en andere geïnteresseerden zich 
vervolmaken in haartooi en detailzorg bij bewoners 
in een palliatieve fase.

De medewerkers van de keuken verwierven meer 
inzicht in maaltijden voor bewoners in een palliatieve 
fase en voor de medewerkers van de sociale dienst 
stond er een opfrissingscursus op het programma 
rond de laatste nieuwe regelgeving.

Onze referenten palliatieve zorg konden in huis tot 
slot een basismodule van 35 uur volgen.

In het totaal werden er in samenwerking met het 
Palliatief Netwerk Mechelen rond dit vormingstraject 
zo’n 135 vormingsuren aangeboden waar via de 
verschillende sessies ruim 650 medewerkers aan 
deelnamen.

De gezonde week 2018: “gezonde veerkracht”

Van 19 tot 23 maart 2018 volgde er opnieuw een 
gezonde week, dit jaar in het thema van “gezonde 
veerkracht”. 

Hoe creëren we samen een omgeving waar mensen 
kunnen floreren en prettig functioneren? En zorgen 
we in onze organisatie voor een context waarbinnen 
personeelsleden minder kans lopen op een burn-
out? We vroegen iedereen om out of the box  mee 
te denken en om een leuke foto te bezorgen rond 
dit thema.

Onze jury bekroonde Sint-Michaël tot winnaar. Zij 
mochten in 2018 de wisselbeker alsvast een jaartje 
koesteren. 
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De afgelopen jaren hebben alle voorzieningen 
binnen onze vzw zich sterk ingezet om het voor 
zorgbehoevenden mogelijk te maken om langer in 
hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.
We openden dagverzorgingscentra, dienstencentra 
met een buurtrestaurant, kamers voor kortverblijf ... 
En dit willen we blijven doen!

Omdat we naast de residentiële zorg ook de zorg 
voor de buurt willen opnemen en dus meer willen zijn 
dan enkel “rusthuizen”, werd in 2018 de beslissing 
genomen om de naam van onze vzw te wijzigen. 

 

Deze nieuwe term verwijst enerzijds naar een breed 
aanbod van voorzieningen in een grotere regio en 
de verscheidenheid en verbreding van onze huidige 
zorgvormen, maar anderzijds ook naar onze ambitie 
en ons vermogen tot innovatie en samenwerking 
met andere actoren in de zorg.

De toevoeging “Zusters van Berlaar” staat voor de 
waarden van onze stichtende congregatie: eenvoud, 
liefde en gastvrijheid die we in alles wat we doen 
heel bewust met ons blijven meedragen.

Naamswijziging Zorggroep Zusters van Berlaar

Een nieuw logo

Niet enkel onze naam kreeg 
een kleine “opfrisbeurt”. 
Ook ons logo werd in een 
nieuw jasje gestoken. 
Al was het ook daar een 
bewuste keuze om onze 

geschiedenis niet zomaar 
overboord te gooien maar 
het symbool van het hart 
te behouden, hetzij in een 
iets modernere vorm.

Voortaan gaan we niet meer als
‘Rusthuizen’ maar als ‘Zorggroep’ door 
 het leven

“
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Bouwprojecten

De 37 nieuwe assistentiewoningen van Cederhof  I 
openden op 1 januari 2018. Hierdoor heeft 
woonzorgcentrum Zonnewende nu een ruim aanbod 
aan assitentiewoningen (79). Na deze realisatie zal 
de oude vleugel van Zonnewende I vervangen worden 
door een nieuwbouw. Hiervoor werden de plannen   
uitgewerkt. 

In 2020 kan er effectief met de bouw van start gegaan 
worden. Daarna is de vernieuwbouw van Heilige 
Familie  I aan de beurt. Om over de nodige ruimte te 
kunnen beschikken, werd een nabij gelegen woning 
aangekocht. 

Bezoek Laverhof Nederland

Op donderdag 8 en vrijdag 9 november bezochten 
de voorzitter en de directies van onze vzw de locaties 
Sint-Barbara en Cunera/De Bongerd van Laverhof in 
Nederland.

In Sint-Barbara werd aangetoond op welke 
manieren de gemeenschap van Wijbosch betrokken 
is bij de bewoners en het woonzorgcentrum: via 
dorpscentrum De Schakel, door de schoolkinderen 
die in de pauzes buiten spelen in de tuin en 
de groententuin ... Dit werd gevolgd door een 
toelichting op de methode Familiezorg.

Op dag 2 stond een bezoek aan Cunera/Den 
Bongerd op het programma met een rondleiding 
door de verschillende huiskamerrestaurants en één 
van de appartementen verzorgd wonen. Het bezoek 
werd beëindigd met een uiteenzetting  rond het 
kwaliteitsbeleid van Laverhof en het gebruik van 
zorgtechnologie om medewerkers te ondersteunen.
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Wijzigingen personeel

Afscheid Myriam Vanderzeypen

Gezien de pensionering van Myriam Vanderzeypen als campusdirecteur, 
besliste de raad van bestuur om het clusteren van huizen eveneens 
door te trekken naar wzc Sint-Margaretha (Holsbeek) en wzc Sint-Jozef 
(Wiekevorst). Hierdoor werd ook in wzc Sint-Jozef Wiekevorst de fakkel 
van campusdirecteur overgenomen door Dirk Doucet.
 

Benoeming dr. Bob Ponsaers

Omdat we het belangrijk vinden dat alle stakeholders vertegenwoordigd 
zijn, werd aan dr. Ponsaers gevraagd of hij bestuurder wilde worden. 
Hij was voorheen actief als huisarts in de regio Nijlen, als CRA in 
woonzorgcentrum Heilig Hart maar ook als voorzitter van de wachtkring 
Nijlen-Bevel en van de huisartsenkring Pallieterland en omgeving.

Start nieuwe CRA: dr. Grete Robben

Dr. Robben is sinds 1989 werkzaam als huisarts in Berlaar en is tot op 
heden ook nog actief als huisarts in CKG Kinderland, in kinderdagverblijf 
Wolkewietje (voor urgenties), als crematie-arts voor de gemeente Berlaar 
en is voorzitter van de wachtkring Berlaar-Kessel-Koningshooikt.
Dr. Robben neemt voortaan de functie van CRA op zich voor 
woonzorgcentrum Kloosterhof.
 

Aanwerving projectmedewerker kwaliteit

Om ons PREZOlympics project te ondersteunen werd er een vacature 
geopend voor een projectmedewerker kwaliteit (waarvan de functietitel 
in 2019 wijzigde naar stafmedewerker wonen en zorg). Lieselot De 
Puysseleyr die in het verleden al meewerkte aan een accreditatietraject 
en de banaba zorgmanagement volgde, is voortaan één van de drijvende 
krachten in het PREZO-kwaliteitsproject.

In 2018 liep ook het mandaat van Hugo Ingelbrecht als lid van de raad van bestuur ten einde. 
Hij blijft zijn mandaat in de Algemene Vergadering wel opnemen.
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IFIC: nieuwe functieclassificaties en loonbarema’s

In uitvoering van het Vlaams Intersectoraal akkoord 
(VIA 5) van 8 juni 2018, ondertekenden de sociale 
partners van het Paritair Comité 330, waartoe de 
sector ouderenzorg behoort, op 9 juli 2018 een 
collectieve arbeidsovereenkomst in verband met 
de procedures voor de invoering van een nieuwe 
sectorale functieclassificatie.

De belangrijkste doelstelling hierbij was om 
medewerkers niet langer te verlonen op basis van 
diploma’s, maar wel op basis van de uitgeoefende 
functie: gelijk loon voor gelijk werk, ongeacht het 
opleidingsniveau.

Hiervoor werden 218 sectorale referentiefuncties 
gedefinieerd, waaraan een bepaalde weging werd 
toegekend, evenals een categorie en bijhorend 

barema. Op 23 april 2019 zal in dit kader aan elke 
werknemer een sectorale referentiefunctie met een 
nieuw barema worden toegewezen. Aangezien één 
van de uitgangspunten bij de invoering van IFIC was 
dat geen enkele medewerker loonverlies mag lijden, 
zal hij/zij zelf kunnen kiezen voor het nieuwe IFIC-
barerma dan wel voor het behoud van het huidige 
loon.

In het najaar 2018 werd een 1ste stap in het 
toewijzingsproces gezet met het aanduiden van 
een procesverantwoordelijke, die toezicht houdt 
op het project, en de samenstelling van de interne 
begeleidingscommissie, een paritair adviesorgaan, 
waarin de individuele functietoewijzing van alle 
medewerkers werd besproken.
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Organogram vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

Raad van bestuur en directiecomité v.l.n.r.

dhr. T. Janssens (ondervoorzitter), dhr. J. Sels (•), dhr. B. Ponsaers(*), dhr. L. Van Den Bogerd,  dhr. D. Doucet(•), 
mevr. H. Hertsens, dhr. M. Verdonck (*), dhr. S. De Schamphelaere (*), mevr. T. Stalmans (afgevaardigd 
bestuurder), dhr. R. De Clercq, mevr. M.J. Kempen (secretaris), dhr. P. Dombrecht, mevr. I. Prims (•), dhr. Guy 
Henkens (•), mevr. E. Holtzer (*) 

Niet op foto: 
mevr. C. Van Criekingen (algemeen directeur en •), dhr. R. Luyten (voorzitter), mevr. M. Oostens
dhr. J. Van Mierlo (*), dhr. G. Wellens (*)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Bestuurder maar geen lid van de algemene vergadering      • Campusdirecteur en lid van het directiecomité
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Algemene vergadering

Leden raad van bestuur exclusief (*) aangevuld met :
Dhr. D. Van Gansen, mevr. A. Van Loo, mevr. M. Vanden Broeck,  mevr. R. Van Gorp, dhr. R. Verreydt

Raad van bestuur
Roger Luyten

Algemene vergadering

Afgevaardigd bestuurder
Tania Stalmans

Bureau RVB

Benoemings- en remuneratiecommissie

Financiële commissie

Algemene bouwcommissie

Ethische commissies

RZL

Auditcommissie

Algemeen directeur
Christa Van Criekingen

Financieel directeur
Tania Stalmans

Stafmed. wonen en zorg
Chris Van Beersel

Stafmed. pastoraal
Chris Van Beersel

CPBW

OR

Stafmed. fi nanciën
Hilde Lambrechts

Fin. econ. team
Hilde Lambrechts
Dries Adriaensen

Els Roelens

Centrale dienst

Management
assistant

Lindsy Swaans

Communicatie-
verantwoordelijke

Katrien Van Tendeloo

Centrale dienst

Boekhouding
Els Roelens

Carla Lambrechts
Guy Cannaerts

Evi Cumps
Stefan Sprengers

Stafmed. bouw
Armand Verbeyst

Beleids-
medewerker

Mariëlle
Vanmontfort

Beleids-
medewerker IT

Geert
Lambaerts

Preventie-
adviseur

Kristel
Bertens

Staf-
medewerker HR

Marlies
Talloen

Directiecomité

wzc Heilig Hart
+ SF Ten Velden

+ LDC De Geburen

Mies Van Dingenen

wzc Sint-Jozef Kessel
+ GAW Huize Biddeloo

Inge Engels

Campusdirecteur Jo Sels

Dagelijks verantwoordelijke

wzc Sint-Margaretha
+ GAW De Parel I & II
+ DVC Het Convent
+ LDC De Sprankel

Joke Timmermans

wzc Sint-Jozef 
Wiekevorst

+ GAW Ter Wieke
+ LDC Het Pluspunt

Nancy Gorts

Campusdirecteur Dirk Doucet

Dagelijks verantwoordelijke

wzc Zonnewende
+ GAW Cederhof

+ DVC Zonnewende

Mieke Ibens

wzc Sint-Michaël

Dirk Claessens

Campusdirecteur Guy Henkens

Dagelijks verantwoordelijke

Commissie kwaliteit & veiligheid

Stafmed. wonen en zorg
Lieselot De Puysseleyr & Raf Vanhorebeek

wzc Heilige Familie
+ GAW Ten Gaerde

Sandra Verberck

wzc Kloosterhof
+ GAW Solleveld

Sabine Serré

Campusdirecteur Ilse Prims

Dagelijks verantwoordelijke

Organogram 2019
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De zorggraad van onze bewoners neemt jaarlijks toe: 
82 % van de bewoners behoort tot de categorie van 
zwaar zorgbehoevenden. Het is een bewuste keuze 
om toch ook bewoners met een lichtere zorggraad 
op te nemen. 

Op 1 april 2018 kreeg onze vzw 31 bijkomende RVT-
erkenningen. Hierdoor is het aantal opnieuw lichtjes 
gestegen tot bijna 59%. 

Gemiddeld worden per jaar 0,36 bewoners 
opgenomen per woongelegenheid. Anders 
uitgedrukt: 36% van de plaatsen komt elk jaar vrij 
voor nieuwe bewoners.

De gemiddelde leeftijd van onze bewoners is 86,5 
jaar. We zien de leeftijd elk jaar toenemen. 73% van 
de bewoners zijn vrouwen, 27% zijn mannen. 

De bewoners zijn vooral afkomstig van de 
kerngemeenten waarin de woonzorgcentra 
gevestigd zijn: Nijlen (16%), Heist (13%), Kapellen 
(9%), Essen (10%), Berlaar (7%) en Holsbeek (3%).

Bij de zwaar zorgbehoevende bewoners neemt 
de verblijfsduur jaarlijks af. Voor 2018 bedraagt 
de gemiddelde verblijfsduur 1 jaar, 8 maanden 
en 14 dagen over alle zorgcategorieën heen. Per 
zorgcategorie is de mediaanwaarde:

O 0 jaar, 8 maanden, 3 dagen

A 0 jaar, 4 maanden, 29 dagen

B 0 jaar, 7 maanden, 30 dagen

C 1 jaar, 5 maanden, 20 dagen

CD 2 jaar, 6 maanden, 13 dagen

D 2 jaar, 9 maanden, 12 dagen

Grafische weergave van de zorggraden

O

A

B

C

CD

D

D
1%

O
8% A

9%

B
36%

C
13%

CD
33%

Bewoners



Herkomst bewoners per wzc (31/12/2018)

Heilig Hart - Nijlen
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Sint-Michaël - Essen
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Op 1 januari 2018 werden de 35 nieuwe assistentiewoningen in Cederhof I in gebruik genomen: 11 
vervangingsnieuwbouwen en 24 nieuwe flatjes. Op 1 april 2018 kreeg onze vzw 31 bijkomende RVT-
erkenningen: 25 voor wzc Kloosterhof, 3 voor wzc Heilige Familie, en telkens 1 voor wzc Sint-Margaretha, wzc 
Heilig Hart en wzc Sint-Jozef Kessel.

De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar heeft eind 2018 in totaal 1.105 woongelegenheden voor 
ouderen.

Instelling Aantal
woon-

gelegenheden

RVT-
erkenningen

Kort-
verblijf

Nacht-
opvang

Dag-
opvang

Ass.
woningen

Totaal

Wzc Heilige Familie 
- GAW Ten Gaerde 91 51 7 1 11 110

Wzc Zonnewende 
- GAW Cederhof 131 73 7 15 79 232

Wzc Sint-Jozef 
- GAW Ter Wieke 146 106 5 31 182

Wzc Heilig Hart 
- SF Ten Velden 112 72 3 21 136

Wzc Sint-Margaretha 
- GAW De Parel 98 64 3 10 37 148

Wzc Sint-Jozef Kessel
 - GAW Huize Biddeloo 92 57 3 16 111

Wzc Sint-Michaël Essen 95 57 95

Wzc Kloosterhof 
- GAW Solleveld 67 25 24 91

Totaal vzw Zorggroep
 Zusters van Berlaar

832 505 28 1 25 219 1.105

Zorgaanbod 2018
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Samenstelling van de opbrengsten

De omzet bestaat voornamelijk uit opbrengsten m.b.t. de dagprijs voor de woonzorgcentra en de 
assistentiewoningen (46%) en de tussenkomst die we vanuit het RIZIV (36%)  ontvangen voor de bewoners in 
de woonzorgcentra.  Door de ingebruikname van GAW Cederhof I sinds 1 januari 2018, de toekenning van 
31 bijkomende RVT-erkenningen vanaf 1 april 2018, de dagprijsindexering met ingang op 1 januari 2018 en 
de hoge bezetting, steeg de omzet met 4% ten opzichte van 2017. 

De personeelssubsidies en de interestsubsidies kennen o.a. door het niet toepassen van een lineaire 
besparing op de vergoeding voor het 3de luik en bijkomende subsidiëring voor de lokale dienstencentra een 
stijging ten opzichte van 2017 en vertegenwoordigen 15% van de bedrijfsopbrengsten, net zoals in 2017.

Samenstelling van de opbrengsten

Opbrengsten dagprijs

Opbrengsten RIZIV

Geproduceerde vaste activa

Subsidies

Andere werkingsopbrengsten

Financiële opbrengsten

Uitzonderlijke opbrengsten

2,09%
0,22%

0,21%

45,78%

36,19%

0,05%
15,46%

Dagprijs flat (31/12/2018)
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Samenstelling van de kosten

De werkingskosten volgen de evolutie van de omzet en stijgen eveneens met 4% ten opzichte van 2017. 

Eind 2018 stelt de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar 862 medewerkers tewerk of 581,30 FTE.
71,38% van de kosten zijn dan ook personeelskosten. De gemiddelde loonkost in 2018 bedroeg 60.027,61 
euro per voltijds equivalent of 38,33 euro per gepresteerd uur.

Samenstelling van de kosten

0,16%
1,55%

0,73%

Goederen

Diensten

Bezoldigingen

Afschrijvingen & voorzieningen

Andere werkingskosten

Financiële kosten

Uitzonderlijke kosten

8,12%
10,28%

71,38%

7,79% Kerncijfers personeel 2018 Totaal
Aantal FTE 581,30

Aantal koppen 862,00

Geslacht
Aantal mannen 98,00

Aantal vrouwen 764,00

Gemiddelde leeftijd 43,69

Baremieke anciënniteit 15,83

Arbeider / bediende (%)
Arbeider 20,77%

Bediende 79,23%

Ziekteverzuim
Uren gewaarborgd loon 37.548,89

Uitgedrukt in FTE 18,93

Als % van totaal FTE 3,26%



KERNCIJFERS42

Balansstructuur

Onderstaande grafiek geeft het procentueel aandeel van elke balansrubriek weer ten opzichte van het 
balanstotaal. 

Het aandeel van de vaste activa is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 2017 tot 54% van het balanstotaal. 
Dit heeft een lichte stijging van de vlottende activa tot gevolg waardoor dit goed is voor 46% van het  
balanstotaal. Het eigen vermogen bedraagt 57,70% van het balanstotaal.

De reserves in het bouwfonds werden met 1,2 miljoen opgetrokken in het kader van de bouw van een 
dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum in Berlaar. Ook het fonds sociaal passief werd 
opgetrokken tot een bedrag dat overeenstemt met de loonkost van 3 maanden.  

In 2018 werden geen nieuwe leningen opgenomen waardoor het aandeel van het vreemd vermogen gedaald 
is van 33,12% in 2017 tot 31,33% in 2018.

Balansstructuur
2017

Balansstructuur
2018

Vaste
activa

54,09 %

Eigen
vermogen

57,70 %

Vlottende
activa

45,91 %
Vreemd

vermogen
31,33 %

Voorzieningen
10,97 %

Vaste
activa

55,48 %

Eigen
vermogen

56,23 %

Vlottende
activa

44,52 %
Vreemd

vermogen
33,12 %

Voorzieningen
10,65 %
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Structuur resultatenrekening

De structuur van de resultatenrekening blijft relatief constant over de jaren heen, wat aangeeft dat de kosten 
en opbrengsten onder controle zijn.

Resultatenrekening 2018 (in %) 2017 (in %)
I. Bedrijfsopbrengsten 100,00 100,00
Omzet 82,32 82,54

Geproduceerde vaste activa 0,05 0,00

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 15,53 15,25

Andere opbrengsten 2,10 2,21

II. Bedrijfskosten -94,46 -94,33
Voorraden en leveringen -7,85 -7,71

Diensten en diverse leveringen -9,94 -9,65

Bezoldigingen en sociale lasten -68,99 -69,58

Afschrijvingen en waardeverminderingen -7,02 -6,45 

Voorzieningen voor risico’s en kosten -0,50 -0,78 

Andere bedrijfskosten -0,16 -0,16 

III. Bedrijfsresultaat 5,45 5,67 
IV. + V. Financiële resultaten -1,27 -1,19  
VI. Resultaat uit de gewone
     bedrijfsvoering

4,27 4,48 

VII. + VIII. Uitzonderlijke resultaten -0,49 -0,03 
IX. Resultaat van het boekjaar 3,77 % 4,45 %
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Enkele ratio’s

In het kader van een goed bestuurlijk beleid 
definieerde de raad van bestuur een aantal financiële 
parameters op vzw-niveau.  Nadien werden deze 
vertaald naar de individuele woonzorgcentra, 
rekening houdend met de eigenheid van ieder huis 
(zorgzwaarte, RVT-dekkingsgraad, ouderdom van de 
infrastructuur, financiële lasten, subsidies …).

Liquiditeit > 2
De vzw dient ten allen tijde in staat te zijn aan haar 
korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 
Gezien de impact van de investeringssubsidies op 
het eigen vermogen worden twee parameters m.b.t. 
de financiële autonomie gedefinieerd:

• eigen vermogen incl. investeringssubsidies / totaal
 vermogen > 50 %
• eigen vermogen excl. investeringssubsidies / totaal
 vermogen >35 %

Rentabiliteit: resultaat > 3% van de  
gecorrigeerde omzet 
(Gecorrigeerde omzet = de omzet van de dagprijs, 
supplementen, RIZIV-tegemoetkoming, subsidies 
in kapitaal en intresten, werkingssubsidies en 
recuperaties personeelskosten, rekening 70 + 73 + 
74).

In 2018 werden de vooropgestelde objectieven ruim  
behaald zoals blijkt uit de tabel.

2018 2017
Liquiditeit (current ratio) 5,49 5,18

Solvabiliteit (financiële autonomie) 0,58 0,56

Rentabiliteit 3,77 4,45
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Investeringsbeleid

Het materieel vast actief is ten opzichte van 2017 met 
3% afgenomen, ondanks de jaarlijks terugkerende 
vervangingsinvesteringen, waaronder hoog-
laag-bedden, tilliften, keukenapparatuur en (tuin)
meubilair.

Daarnaast werd er in al onze woonzorgcentra 
geïnvesteerd in de verbetering van het IT-netwerk 
(licenties, WAAS en laptops).  

In wzc Zonnewende, wzc Sint-Jozef Wiekevorst en 
wzc Sint-Margaretha werd geïnvesteerd in 

zonnewering en/of werd er een terrasoverkapping 
geplaatst.  

In woonzorgcentrum Heilig Hart werd het 
interieur aan het onthaal vernieuwd en waren er 
rioleringswerken.

In woonzorgcentrum Sint-Margaretha werden airco’s 
geïnstalleerd en in wzc Sint-Michaël werd de toog in 
de cafetaria vernieuwd. 







Wzc Heilige Familie
Westerlosesteenweg 37
2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 18 26

Wzc Heilig Hart
Kerkeblokken 11
2560 Nijlen
Tel. 03 410 14 00

Wzc Kloosterhof
Sollevelden 5
2590 Berlaar
Tel. 03 216 62 00

Wzc Sint-Jozef
Gasthuisstraat 10
2560 Kessel
Tel. 03 491 96 50

Heilig Hart
wzc

Heilige Familie
wzc

Kloosterhof
wzc

Sint-Jozef
wzc

Wzc Sint-Jozef
Sint-Jozefstraat 15
2222 Wiekevorst
Tel. 014 27 99 80

Wzc Sint-Margaretha
Kortrijksebaan 4
3220 Holsbeek
Tel. 016 26 92 00

Wzc Sint-Michaël
Moerkantsebaan 81
2910 Essen
Tel. 03 667 22 60

Wzc Zonnewende
Kerkstraat 5
2950 Kapellen
Tel. 03 660 25 00

Sint-Jozef
wzc

Sint-Margaretha
wzc

Sint-Michaël
wzc

Zonnewende
wzc
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