
Jaarverslag15
Rusthuizen Zusters van BerlaarVZ

W

WZC Heilig Hart
Nijlen 

WZC Sint-Jozef
Wiekevorst

WZC Sint-Jozef
Kessel

WZC Heilige Familie
Heist-op-den-Berg

WZC Sint-Margaretha
Holsbeek

WZC Sint-Michaël
Essen

WZC Zonnewende
Kapellen-Brasschaat



Inhoud

Voorwoord 4

1. Woonzorgcentra in de kijker 6
 Wiekevorst: Lokaal Dienstencentrum Het Pluspunt
 Nijlen: 4-G Netwerk voor kwetsbare groepen
 Kapellen: 5 jaar Dagverzorgingscentrum
   Exit GAW Balderhof: einde van het contract
 Berlaar: 170 jaar Zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar

2. Wonen en zorgen in dialoog 14
 Kwaliteitscirkel fysieke fixatie
 Referentiekader integrale kwaliteit van wonen en zorg
 PREZO woonzorg
 RZL: een vernieuwde equipe op vzw-niveau
 Zilverwijzer

3. Medewerkers 26
 Feedbackcampagne
 Diversiteit in onze huizen: boeiend en verrijkend

Heilige Familie (Heist) Heilig Hart (Nijlen)

Sint-Margaretha (Holsbeek) Sint-Michaël (Essen)

VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar2



Inhoud

4. Bouwprojecten 28 
 GAW De Parel II
 Cederhof I
 Zonnewende I

5. Organisatie en beleid 30 
 Werken met projectfiches

6. Kerncijfers 32 
 Bewoners
 Zorgaanbod 2015
 Financieel
 Balansstructuur
 Structuur resultatenrekening
 Enkele ratio’s
 Investeringsbeleid

Sint-Jozef (Kessel) Sint-Jozef (Wiekevorst)

Zonnewende (Kapellen)

Jaarverslag 2015 3



Voorwoord

Diversiteit  
op de werkvloer
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Voorwoord

Beste lezer,

Als slogan voor het jaarboek 2015 werd gekozen 
voor ‘diversiteit op de werkvloer’.

In een tijdspanne van 25 jaar evolueerden we in al 
onze woonzorgcentra, ook degene die erg landelijk 
gelegen zijn, van enkel ‘autochtone’ medewerkers 
naar een bonte mengeling van verschillende 
nationaliteiten.

We staan er zelfs al niet meer bij stil, maar als 
gevraagd wordt naar het aantal medewerkers van 
andere origine, blijkt dat deze groep een kleine 10% 
uitmaakt van het totale aantal.

Waar we wel belang aan hechten bij aanwerving, 
is de kennis van de Nederlandse taal. En dan 
voornamelijk bij de medewerkers die veel in contact 
komen met de bewoners. We vinden het toch een 
basisvereiste dat ze zich verstaanbaar kunnen 
maken, de vragen van de bewoners begrijpen en 
er een antwoord op kunnen formuleren. Meestal 
hebben deze medewerkers al de nodige kennis van 
onze taal. Zo niet worden ze gestimuleerd (en wordt 
het gefaciliteerd) om een taalcursus te volgen. 
Verder vinden we dat het mogelijk moet zijn dat de 
bewoners hun dialect kunnen blijven spreken. Dit 
maakt het voor deze medewerkers natuurlijk niet 
eenvoudig en leidt soms tot hilarische situaties.

In onze vzw staan we voor een medewerkersbeleid 
dat vertrekt vanuit gelijkwaardigheid en respect 
voor elkaar. Deze principes realiseren we door 
elkaar als mens te waarderen. Vanuit die visie 
werd een feedbackcampagne opgestart in onze 
woonzorgcentra. U leest er verder meer over.

 
Naast de aandacht voor de medewerkers, zonder 
wie er geen zorgverlening zou kunnen plaatsvinden, 
ligt de focus uiteraard ook op de bewoners. We 
breiden het scala aan woonzorgvormen verder uit 
met de opstart van lokale dienstencentra. Hierdoor 
willen we ook aan de behoeften van thuiswonende 
ouderen tegemoet komen. 

Onze infrastructuur wordt uitgebreid en/of 
vernieuwd waar nodig om de bewoners een 
huisvesting te kunnen bieden die aangepast is aan 
de hedendaagse vereisten.

We willen u ook de resultaten van onze vzw van het 
Vlaams Indicatorenproject voor woonzorgcentra 
niet onthouden.

Inzake organisatie en beleid werd de beheers-
overeenkomst 2013-2018 in een projectbarometer 
gegoten. De verschillende projecten worden verder 
uitgeschreven in projectfiches.

We sluiten het jaarboek af met enkele kerncijfers.

Veel leesgenot!

Tania Stalmans
Adjunct-algemeen/
financieel directeur

Christa Van Criekingen
Algemeen directeur
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door onbezoldigde vrijwilligers, momenteel een 20-
tal. Ook de lesgevers werken op vrijwillige basis.

In het LDC kan men terecht voor informatieve, 
recreatieve en vormende activiteiten, warme maal-
tijden, pedicure en manicure, hulp bij boodschappen, 
administratieve dienstverlening en meer. Er zijn 
een 34-tal activiteiten die regelmatig aangeboden 
worden, sommige zelfs wekelijks. Vooral de cursus-
sen PC-gebruik, tabletinitiatie, yoga, tai chi, Frans, 
Engels en Nederlands voor anderstaligen hebben 
veel succes.

In de zomervakantie werden een aantal extra 
activiteiten georganiseerd met de bedoeling ook wat 
jongeren aan te trekken. Er wordt erg veel aandacht 
besteed aan de bekendmaking van het aanbod van het 
LDC. Om de twee maanden stellen we een infobrochure 
samen, met een overzicht van alle activiteiten en 
diensten. De eerste keren werd deze deur aan deur 
bedeeld in Wiekevorst. Vanaf september worden 
telkens een 300-tal boekjes afgedrukt, die in het WZC 
en het LDC ter beschikking zijn.

Bekendmakingen gebeuren ook met affiches in 
plaatselijke winkels, bij de mutualiteiten, in de 
gemeentekrant, op de website van de gemeente, via 
de elektronische nieuwsborden van de gemeente 
en via plaatselijke verenigingen. Bezoekers van het 
LDC worden via mail op de hoogte gehouden.

Op 23 april, drie maanden na de opening, kon 
de duizendste bezoeker gevierd worden. Medio 
september tellen we 3.000 bezoekers. Het gemiddeld 
aantal bezoekers per maand bedraagt 400. Voor de 
warme maaltijden tellen we gemiddeld 24 personen 
per middag.

WZC Sint-Jozef Wiekevorst:
dienstencentrum Het Pluspunt 

Het LDC Het Pluspunt van het WZC Sint-Jozef in 
Wiekevorst ging van start op 22 januari 2015. Het staat 
open voor alle inwoners van Wiekevorst en omgeving, 
elke dinsdag en donderdag van 9u tot 16u30. De 
activiteiten worden georganiseerd in een aantal 
lokalen van het rusthuis en van het serviceflatgebouw. 

Het Pluspunt wil een huis zijn waar ontmoeting en 
dienstverlening voorop staan, tijdens activiteiten, 
cursussen, infosessies, workshops of gewoon 
tijdens het samen middageten of bij het langskomen 
in het cafetaria. Het is belangrijk om het aanbod 
laagdrempelig te houden, zodat ook kansarmen, 
vereenzaamden en oudere doelgroepen hun weg 
naar het dienstencentrum vinden. De bijdragen die 
deelnemers en cursisten betalen worden daarom 
bewust laag gehouden.

Bij het lezen van de conceptnota ‘Vlaams welzijns- en 
zorgbeleid voor ouderen’ van Minister Vandeurzen, 
blijkt de visie, organisatie en werking van Het 
Pluspunt op vele punten aan te sluiten bij het door 
de Minister vooropgestelde geïntegreerd welzijns- 
en zorgbeleid voor oudere personen. 

Van bij de aanvang werd sterk de kaart getrokken 
van overleg en samenwerking met lokale 
verenigingen, mutualiteiten, gemeentelijke diensten 
enz. Een aantal van hen zijn vertegenwoordigd in 
de stuurgroep. De verantwoordelijke centrumleider 
is de enige betaalde medewerker. Zij werkte 
aanvankelijk 19 uur per week. Na enkele maanden 
werd dat opgetrokken tot 23 uur per week. Voor het 
overige wordt de werking van het LDC gedragen 

1. Woonzorgcentra in de kijker
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1. Woonzorgcentra in de kijker

In het najaar van 2015 werd dit project bekroond 
met een aanzienlijke subsidie voor innovatieve 
projecten vanuit de provincie Antwerpen voor 2016. 
Bij een positieve evaluatie bestaat de kans dat de 
subsidiëring doorloopt in 2017.

In februari 2016 opent het WZC samen met haar 
partners in de refter van de basisschool haar lokaal 
dienstencentrum onder de naam ‘De geburen’. Elke 
woensdagmiddag kan men een warme maaltijd eten 
in de feestzaal van het WZC, waarna er aansluitend 
verder nagepraat kan worden bij een tasje koffie 
in het dienstencentrum. Ook zullen daar diverse 
activiteiten, zowel recreatieve, vormende als 
informatieve, worden georganiseerd.

Het is het doel van het dienstencentrum om, vooral 
voor kwetsbare groepen, sociale contacten te 
bevorderen, het sociaal netwerk te versterken, de 
zelfredzaamheid te verhogen, vereenzaming en 
sociaal isolement tegen te gaan en hen zo de kans te 
bieden om zo lang mogelijk zelfstandig en in de eigen 
vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daarbij gaat 
er bijzondere aandacht naar de toegankelijkheid 
van het zorgaanbod voor nieuwkomers en etnisch-
culturele minderheden.

WZC Heilig Hart Nijlen: 
4-G Netwerk voor kwetsbare groepen

Naast serviceflats en rusthuiskamers voor senioren 
wil WZC Heilig Hart ook een bijdrage leveren in de 
zorg voor andere kwetsbare inwoners van Nijlen. In de 
toekomst connecteren we meer met thuiswonende 
ouderen en stemmen we de dienstverlening ook op 
hen af.

Eind 2014 werd er gestart met een kleinschalig 
sociaal restaurant. Gecoördineerd vanuit het OCMW 
Nijlen konden een 15-tal inwoners van groot Nijlen 
één keer per week ’s middags een warme maaltijd 
nuttigen in de feestzaal van het WZC. In eerste 
instantie werd de doelgroep beperkt tot OCMW-
cliënteel.

In juli 2015 werd dit project grondig geëvalueerd. 
De deelnemers zagen het sociaal restaurant als 
betekenisvolle meerwaarde: samen genieten van 
een gezonde, gevarieerde en lekkere maaltijd aan 
een democratische prijs. Ook kwamen een aantal 
verbeterpunten naar boven. De deelnemers hadden 
er nood aan om na de maaltijd nog gezellig samen 
te kunnen zitten en na te praten. De doelgroep bleek 
ook te beperkt. 

Samen met het OCMW, de gemeente Nijlen, de 
basisschool GOEZO! en de provincie Antwerpen 
ontstond het idee om een grootser project op te 
starten. Dit werd ‘4-G netwerk voor kwetsbare 
groepen’: vanuit gezonde, goedkope en gevarieerde 
voeding een gezellige ontmoetingsplaats bieden 
voor kwetsbare doelgroepen en andere inwoners 
van groot Nijlen.
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1. Woonzorgcentra in de kijker

WZC Zonnewende: 
5 jaar Dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentrum Zonnewende in Kapellen 
biedt opvang en begeleiding aan thuiswonende zorg-
behoevende personen. Ook personen met dementie 
zijn welkom.

Een dagverzorgingscentrum geeft mantelzorgers de 
mogelijkheid een pauze te nemen in de zorgverlening. 
Mantelzorgers staan soms 7 dagen op 7, 24u op 24u 
in voor ondersteuning, zorg en begeleiding van een 
familielid of naaste. Een niet te onderschatten taak. 
Een luisterend oor bieden, begeleiden, ondersteunen 
en informatie geven aan deze mantelzorgers is dan 
ook één van onze voornaamste opdrachten. 

De dag van vandaag wordt thuiszorg via allerlei 
kanalen erg gepromoot. Niet verwonderlijk, want 
het overgrote deel van de ouderen wil graag in zijn 
of haar vertrouwde omgeving blijven wonen. De 
beslissing tot opname, een definitief verblijf in een 
WZC, is vaak pas aan de orde als het echt niet meer 
anders kan. Het dagverzorgingscentrum is dan 
dikwijls een eerste stap naar professionele hulp. 
Samen met de andere thuiszorgdiensten proberen 
wij een zorgplan op maat te maken.

Een luisterend oor bieden, 
begeleiden, ondersteunen  
en informatie geven aan 

mantelzorgers is één van  
onze voornaamste opdrachten
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1. Woonzorgcentra in de kijker

In de beginperiode van het DVC Zonnewende, in 
2009, waren er dagen dat er maar enkele gebruikers 
naar de dagopvang kwamen. Nu, eind 2015, zijn 
er dagen dat we 18 personen mogen begeleiden. 
In onze dagopvang ervaren zowel gebruikers als 
medewerkers dan een gezellige drukte. 

In de loop van 2015 zijn we samengekomen met 
onze collega’s van DVC ’t Convent van het WZC 
Sint-Margaretha in Holsbeek. Voor beide was het 
erg interessant om ervaringen uit te wisselen. 
Beide teams beaamden dat dit overleg bijzonder 
positief was en voor herhaling vatbaar. De manier 
van werken in een dagverzorgingscentrum verschilt 
in belangrijke mate van de werkwijze op een 
zorgafdeling in het WZC. 

In de huiselijke sfeer van ons DVC bieden we dagelijks 
diverse activiteiten aan. Aanwezig en nabij zijn is van 
groot belang. Maar ook verschillende activiteiten, 
uitgewerkt rond een bepaald thema, worden door 
de gebruikers uitermate geapprecieerd. Carnaval, 
Pasen, de zomer, de Tour de France, … we proberen 
onze gebruikers elke dag opnieuw een aangename, 
maar ook zinvolle tijdsbesteding te bezorgen. 

Carnaval, Pasen, de zomer,  
de Tour de France, … we proberen 
onze gebruikers elke dag opnieuw 
een aangename, maar ook zinvolle 

tijdsbesteding te bezorgen
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van zodra ze wisten dat Ingrid of Sabrina hun taken 
aanvatten.

Begin januari 2015 werd het steeds duidelijker: het 
OCMW van Brasschaat zou het contract niet meer 
verlengen. Op 28 september namen we dan ook 
afscheid. De bewoners werd een etentje aangeboden 
in Zonnewende. Er is lekker gegeten en gedronken, 
en gezellig gepraat. Woorden van dankbaarheid 
werden uitgesproken, handen werden geschud, 
knuffels gegeven, en hier en daar werd een traan 
weggepinkt.

Met spijt in het hart werd afscheid genomen van al 
deze lieve mensen. Maar ook met een gerust hart. In 
vol vertrouwen. De collega’s van Vesalius, met wie we 
tien jaar lang goed en aangenaam samenwerkten, 
namen de fakkel over. 

Exit GAW Balderhof

Tien jaar geleden zette het WZC Zonnewende in 
Kapellen de schouders onder een nieuw project: 
Serviceresidentie Balderhof in Brasschaat. De 
uitbating van deze twintig nieuwe assistentie-
woningen (toen nog serviceflats genoemd), eigen-
dom van het OCMW van Brasschaat en gelegen 
boven het WZC Vesalius in Brasschaat, werd aan 
WZC Zonnewende toevertrouwd. Elke weekdag 
ontfermden woonassistenten Sabrina en Ingrid zich 
in de voormiddag over de bewoners. We mogen 
gerust stellen dat zij voor veel bewoners het verschil 
hebben gemaakt.

De woonassistenten namen heel wat praktische 
taken op zich: het schoonmaken van de gangen en 
zitruimten, afval ophalen bij de bewoners, brood 
brengen, drank bedelen, een bestelde maaltijd 
afzeggen, maar ook: een bed verschonen bij een 
bewoner die een ongelukje had, een klein afwasje 
bij iemand die ziek was, het eerste contact met de 
thuiszorgdienst leggen, enz.

Deze praktische zaken waren ontzettend belangrijk 
voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Maar 
misschien nog betekenisvoller was hun rol als 
vertrouwenspersoon, luisterend oor, troostbieder of 
steun en toeverlaat. Sommige bewoners noemden 
hen zelfs hun engelbewaarders. Tekenend hiervoor 
was dat bewoners vaak hun deur op een kier zetten 

1. Woonzorgcentra in de kijker

Sabrina en Ingrid zijn  
onze engelbewaarders
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1. Woonzorgcentra in de kijker

In de jaren 1850 was er al sprake van thuisver-
zorging. Sinds het begin van 1850 gaven de zusters 
op zon- en feestdagen onderwijs aan werkende 
meisjes en vrouwen. In 1868 werden de eerste 
zusters uitgezonden naar een bijhuis, namelijk het 
gesticht voor ouderlingen in Kapellen.

In 1899 vertrokken de eerste zusters van het Heilig 
Hart van Maria naar Congo. De moeilijke en zware 
beginperiode weerhield de zusters er niet van 
om in 1907 naar Brazilië te reizen om ook daar 
pionierswerk te verrichten. Ten slotte was er nog de 
Deense missie in 1911.

Steeds opnieuw werd het onderwijsaanbod groter. 
Zo werden op vele plaatsen in het Vlaamse land, 
en meer bepaald in de bisdommen Antwerpen, 
Hasselt en Mechelen-Brussel, scholen opgericht 
door de zusters. En zoals de eerste zusters zich ook 
om bejaarden en zieken bekommerden, werd deze 
traditie voortgezet en werkten er heel wat zusters  
met hart en ziel in meerdere verzorgingsinstellingen. 
De vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar telt 
momenteel zeven woonzorgcentra.

Een nieuw gegeven vormde de veranderde 
betrokkenheid van de zusters in de apostolaats-
werken. In bijna alle situaties werd de inbreng 
van lekenbeheerders, directies en personeel 
stelselmatig uitgebreid en trachtten de zusters 
het charisma dat hen eeuwenlang inspireerde te 
definiëren en door te geven. Op die manier wilden zij 
de toekomst van hun instellingen op organisatorisch 
en juridisch vlak beveiligen, maar ook blijvend 
verankeren in de Berlaarse geest van eenvoud en 
dienstbaarheid.

Berlaar: 170 jaar Zusters van het 
Heilig Hart van Maria van Berlaar

2015 is een belangrijk jaar voor de vzw Rusthuizen 
Zusters van Berlaar. De congregatie Zusters van het 
Heilig Hart van Maria van Berlaar bestaat 170 jaar.

Een klein stukje geschiedenis …
De congregatie heeft een lange voorgeschiedenis 
gekend. Ambrosius Van Den Bosch, pastoor van 
Gestel, stichtte op 19 maart 1722 de ‘Vergaederinge 
van twee oft dry min oft meer godtvreesende 
dochters.’ Hun opdracht was ‘de kercke thuys Gods 
te helpen reynigen en te versieren … daerenboven 
kleyne dochterkens te leeren lesen, schryven, nayen 
en christelyk te leven’. De meest merkwaardige vrouw 
onder hen was Theresia Vermeylen. Zij bereidde 
haar gemeenschap voor om van de ‘Vergaedering’ te 
groeien naar een ‘religieuze congregatie’.

Op 14 maart 1845, feest van O.L. Vrouw van Zeven 
Smarten, brak de grote dag aan dat de leden van de 
‘Vergadering’ het religieuze kleed mochten dragen 
onder de naam van Zusters van het Heilig Hart van 
Maria.
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Wie eenvoudig is, is natuurlijk, ongekunsteld en 
bescheiden. Eenvoud uit zich in een uitgesproken 
waardering voor ieders werk. 
Hartelijkheid is een bewijs van innerlijke rijkdom: 
een hart steken in onze gedachten, woorden, daden 
en gulle gastvrijheid.
De liefde opent het hart voor het wonder van het 
leven.

(meer info kan u vinden op www.zusters-berlaar.be) 

Dit brengt ons naadloos bij de spiritualiteit van de 
Zusters van het Heilig Hart van Maria. De naam 
laat veel van de spiritualiteit vermoeden, de manier 
van ‘zijn’ ligt erin vervat. De spiritualiteit van Maria 
is de spiritualiteit van het hart, de spiritualiteit 
van de liefde. Maria roept op om in eenvoud en 
dienstbaarheid waarlijk te zijn. Hierbij vallen drie 
belangrijke trefwoorden op die de hele spiritualiteit 
omschrijven: eenvoud, hartelijkheid en liefde. 

1. Woonzorgcentra in de kijker

eenvoud - hartelijkheid - liefde
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1. Woonzorgcentra in de kijker

Het 170-jarig bestaan werd op gepaste wijze 
gevierd …
Op 20 maart was er een feestmoment om dit 
jubileum te vieren. In de kloosterkerk in Berlaar was 
er een optreden van Willem Vermandere. Vanuit de 
‘zeven kruiswoorden’ werd een mooi programma 
aangeboden.

Het concert omvatte zeven meditatieve teksten, 
telkens afgewisseld met instrumentale muziek en 
een 2-tal gezongen liedjes. De meditaties vertellen 
over levensvragen rond leven en dood, religie en 
maatschappij, geloof en individuele mens, zoektocht 
en twijfel, vanuit de eigen ervaringswereld. Na de 
voorstelling werden de genodigden, zoals steeds, 
gastvrij onthaald op een feestelijke receptie. 

Deze avond straalde een sfeer uit van eenvoud, 
hartelijkheid en liefde. Eigenlijk een mooie synthese 
van 170 jaar Zusters van het Heilig Hart van Maria 
van Berlaar.
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Kwaliteitscirkel Fysieke fixatie

Na de ontwikkeling van een nieuwe visie en procedure 
over fysieke fixatie (zie jaarverslag 2014) startten 
we in 2015 met een implementatietraject in de vzw 
Rusthuizen Zusters van Berlaar. Op elke afdeling 
zorgden de referent fixatie en de stafmedewerkers 
woon en zorg voor een persoonlijke vorming en 
begeleiding van de VIP fixatie. 

In de eerste fase (januari-februari) gebeurde de 
omschakeling naar de nieuwe registratie in het 
zorgdossier. Tijdens een tweede moment in maart 
werd op de afdeling gekeken naar het correct 
toepassen van fysieke fixatie. Vanaf april gaf de 
VIP en/of de referent een praktische vorming aan 
het zorgteam: de procedure fysieke fixatie en de 
registraties in het zorgdossier werden overlopen. 

2. Wonen en zorgen in dialoog

In oktober werd met de referenten een uitgebreid 
rapport besproken over de evolutie van de 
indicatoren, de registratie, het correct gebruik van 
fixatie, de vorming, de motivatie en de werkpunten 
van de referenten/VIP’s en de verdere nodige 
ondersteuning. 

Van februari 2015 tot januari 2016 merkten we in de 
vzw een daling van zowel niet-vrijheidsbeperkende 
maatregelen (N-VBM)* als van vrijheidsbeperkende 
maatregelen (VBM)**. Voor N-VBM was er een 
daling van 17% naar 11%. Voor VBM was er een 
dalende trend van 37% naar 32%, waarbij sommige 
woonzorgcentra een daling maakten van 10% of 
meer. 
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2. Wonen en zorgen in dialoog

In het najaar van 2015 startte een traject om het 
interdisciplinair overleg en het familie-overleg 
rond fixatie verder te verfijnen. In eerste instantie 
werden teamvergaderingen bijgewoond door een 
stafmedewerker woon en zorg om het proces van 
interdisciplinair overleg te observeren en een 
reflectie terug te koppelen met de referent en de VIP. 

In 2016 zullen de referenten en VIP’s meer kennis 
en vaardigheden aangereikt krijgen om het zoeken 
naar alternatieven te vereenvoudigen. Tijdens 
een terugkommoment in januari 2016 voor alle 
referenten en VIP’s, worden sprekers van Innofix 
en van het WZC Lückerheide uitgenodigd om hun 
positieve ervaringen in de afbouw van fysieke fixatie 
met ons te delen. Tegelijkertijd spreken we via een 
receptie een dankwoord uit voor de inspanningen die 
in 2015 zijn geleverd. 

Verder in 2016 zal een stafmedewerker woon en 
zorg samen met de referent, de VIP en andere 
betrokkenen (zorgverleners en/of familie) casussen 
van de afdeling bespreken waar fixatie overwogen 
wordt of afgebouwd kan worden. Hierbij zal gebruik 
gemaakt worden van de uitgeschreven handleiding 
met alternatieven (met verwijzing naar de tachtig 
alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg, 
Vilans) en het document ‘ethische besluitvorming’ 
(gebaseerd op ‘ethische beschouwingen over fixeren’ 
van prof. Dr. Axel Liégeois). We zullen ook extra 
aandacht vragen voor een uniforme interpretatie bij 
de registraties in de verschillende huizen van de vzw.

* N-VBM = maatregelen die de vrijheid van de bewoner 
niet extra beperken omdat de bewoner al in zijn vrijheid 
beperkt is omwille van lichamelijke zorgafhankelijkheid
** VBM = maatregelen die de vrijheid van de bewoner 
beperken
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Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
startten we in 2013 met registraties van indicatoren 
die omschreven zijn in het referentiekader ‘Integrale 
kwaliteit van wonen en zorg voor de Vlaamse 
woonzorgcentra’. In de tabel hieronder worden de 
resultaten voor de vzw weergegeven voor de periode 
van 2013 tot en met 2015. De indicatoren B, D en E 
moesten pas vanaf 2014 geregistreerd worden.

Referentiekader integrale kwaliteit  
van wonen en zorg

KWALITEIT VAN ZORG, ZORGVERLENERS EN 
ZORGORGANISATIE

2. Wonen en zorgen in dialoog

A1 A2 B11 B12 C1 C2 D1 D2 E

 VZW 2013 4,8 3,2 13 3,3

 VZW 2014 2,6 2 4 5,2 15 3,5 8,1 0,9 1,5

 VZW 2015 1,9 1,1 3,7 1,2 14 3,9 20,4 3,7 0,1

25
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0

Legende

A1 % bewoners met een decubituswonde categorie 2-4
A2 % bewoners met een decubituswonde categorie 2-4
  ontstaan in het WZC
B11 % bewoners dat in de afgelopen maand een onbedoelde 
 gewichtsafname van 3 kg of meer had (maart-mei)
B12 % bewoners dat in de afgelopen maand een onbedoelde 
 gewichtsafname van 3 kg of meer had (sept-nov)
C1 % bewoners met 1 of meer valincidenten in mei

C2 % bewoners met 2 of meer valincidenten in mei
D1 % bewoners dat gedurende 3 dagen dagelijks een 
 fysieke vrijheidsbeperkende maatregel kreeg tijdens  
 de dag (18-19-20 feb)
D2 % bewoners dat gedurende 3 dagen als dagelijkse 
 fysieke vrijheidsbeperkende maatregel tijdens de dag  
 alleen de bedhekken kreeg (18-19-20 feb)
E % bewoners dat de afgelopen 7 dagen (14 tot 20 juni) 
 te maken had met minimaal 1 medicijnincident
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Reflectie op de resultaten
Decubitus (A)
• Er is een mooie daling te merken in het per-

centage bewoners met decubitus en decubitus 
ontstaan in het woonzorgcentrum. Eind 2013 
is samen met de referenten wondzorg gewerkt 
aan een vormingspakket decubituspreventie en 
-behandeling op basis van de recentste richt-
lijnen en een praktische vorming vanuit EduW-
ond (lesgever: prof. Beeckman van UGent). In 
maart-april 2014 heeft de referent wondzorg dit 
vormingspakket aan alle zorgverleners in het ei-
gen woonzorgcentrum gegeven. In 2015 kregen 
de referenten de opdracht om het huidige pre-
ventiemateriaal te evalueren (o.a. slijtage, nood 
versus beschikbaarheid) zodat een bewuste aan-
koop gemaakt kan worden voor 2016. Eind 2015 
werd een vorming gegeven aan alle referenten 
over de productkeuze bij behandeling van decu-
bitus en andere wonden (lesgever: Dhr. Steven 
Smet, wondzorgspecialist, UZGent) 

Gewichtsafname (onbedoeld) (B)
• In 2015 is een daling merkbaar van het percentage 

bewoners met een onbedoelde gewichtsafname. 
Een verhoogd bewustzijn dankzij deze registratie 
kan hierbij geholpen hebben om onderliggende 
problematieken sneller te behandelen.

Valincidenten (C)
• De resultaten voor valincidenten blijven sta-

biel, ondanks ons project om fysieke fixatie af 
te bouwen. Vanaf 2016 zullen vier van de zeven 
woonzorgcentra deelnemen aan een pilootpro-
ject van het Expertisecentrum Valpreventie om 
de Vlaamse richtlijn valpreventie te implemen-
teren. Elk woonzorgcentrum krijgt informatie 
over deze richtlijn en zal in de eerste week na 
de paasvakantie deelnemen aan de week van de 
valpreventie. In de nabije toekomst zal de hele 
vzw intensief werken aan valpreventie.

Fysieke fixatie (D)
• De resultaten van 2014 zijn niet relevant aange-

zien de indicator niet door elke medewerker op 
eenzelfde manier werd geïnterpreteerd. In 2014 
werd de definitie uitgeklaard en werd een nieuw 
beleid uitgeschreven voor fysieke fixatie. In 2015 
zijn we gestart met de implementatie van het 
nieuw beleid via vorming en een intensief bege-
leidingstraject door de stafmedewerkers woon 
en zorg en de referenten fysieke fixatie (zie jaar-
verslag Project fysieke fixatie)

Medicijnincidenten (E)
• De resultaten van deze indicator worden telkens 

besproken met de CRA’s, de directies en zorg-
coördinatoren. Op huisniveau worden incidenten 
die te wijten zijn aan een zwakke schakel in het 
systeem van klaarzetten-controleren-toedienen 
intern besproken om dergelijke incidenten in de 
toekomst te vermijden. 

• De komende jaren zal opgevolgd worden of de 
daling van 2014 naar 2015 een trend is, of eer-
der te wijten is aan de overschakeling van een 
handmatige naar elektronische registratie in het 
zorgdossier (met kans op onderrapportering).

2. Wonen en zorgen in dialoog
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Overlijden in woonzorgcentrum (H)
• In het kader van vroegtijdige zorgplanning stre-

ven we ernaar om palliatieve bewoners tijdens 
hun laatste levensdagen met alle nodige zorgen 
te omringen in het woonzorgcentrum. Dit zien 
we ook terug in de resultaten.

Plan zorg voor het levenseinde (I)
• Sinds 2013 zijn we intensief bezig om vroegtij-

dige zorgplanning te implementeren in onze vzw 
(vooral bij nieuwe opnames). In alle woonzorg-
centra wordt ongeveer 6 weken na opname een 
gesprek gepland met de bewoner en zijn/haar 
familie om de wensen van de bewoner naar het 
levenseinde toe in kaart te brengen. Voor de in-
dicator zien we weinig evolutie in de voorbije drie 
jaar, enerzijds omdat deze al hoog is en ander-
zijds omdat we de laatste jaren vooral gewerkt 
hebben aan de wijze en inhoud van gespreksvoe-
ring i.p.v. het louter in gesprek brengen van de 
wensen naar het levenseinde toe. De inhaalbe-
weging voor bewoners die reeds voor 2013 op-
genomen waren, wordt geleidelijk aan gemaakt. 
De daling van 2013 naar 2014 is te wijten aan het 
feit dat we de indicator iets strenger hebben be-
oordeeld vanaf 2014.

Reflectie op de resultaten
Influenzavaccinatie (F)
• We sensibiliseren onze medewerkers om zich 

te laten inenten om verspreiding van het virus 
te voorkomen. De voorbije drie jaar zien we een 
stijging van 48% naar 62%.

Geneesmiddelen (G)
• Sinds 2015 worden enkel de geneesmiddelen ge-

teld die een systemisch effect hebben en chro-
nisch gebruikt worden. Zo worden vanaf 2015 
volgende geneesmiddelen NIET meer meege-
teld: oog- en oordruppels, topische applicaties 
van zalven, crèmes, …, en staande orders die niet 
op 20 maart worden toegediend. Dit kan de da-
ling in G2 deels verklaren.

• In sommige woonzorgcentra werden expliciet 
acties ondernomen door de CRA om polyfarma-
cie aan te pakken. 

2. Wonen en zorgen in dialoog

Legende

F % zorgpersoneelsleden gevaccineerd tegen de griep 
G1 % bewoners met 5-9 geneesmiddelen
G2 % bewoners met 10 of meer geneesmiddelen 
H % overleden bewoners die gestorven zijn in het WZC
I % bewoners met een plan zorg voor het levenseinde
Y aantal uren vrijwilligerswerk per woongelegenheid

F G1 G2 H I Y

 VZW 2013 48 43 46 88 75 34

 VZW 2014 52 46 45 86 70 39

 VZW 2015 62 52 26 85 77 37
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0
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Vrijwilligerswerk (Y)
• In bovenstaande resultaten zijn enkel de geken-

de uren geteld. Informele vrijwilligersuren zijn 
niet in rekening gebracht. We zijn open huizen 
en zijn blij beroep te kunnen doen op een uitge-
breide vrijwilligersploeg. 

2. Wonen en zorgen in dialoog

In God geloven betekent ruimte laten 
voor de diepste grond van ons bestaan
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KWALITEIT VAN LEVEN

Naast de zelfregistratie van indicatoren m.b.t. 
kwaliteit van zorg, zorgverleners en zorgorganisatie 
(zie hierboven), wil het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid ook de kwaliteit van leven in de Vlaamse 
woonzorgcentra in kaart brengen. 

In alle woonzorgcentra in Vlaanderen worden 
een aantal bewoners uitgenodigd om tijdens een 
interview vragen te beantwoorden over de kwaliteit 
van leven in het woonzorgcentrum. De keuze van 
bewoners wordt bij toeval (ad random) bepaald 
door het onderzoekscentrum (LUCAS, KULeuven 
i.s.m. Dimarso). Voor bewoners die omwille van 
cognitieve beperkingen niet meer op de vragen 
kunnen antwoorden, wordt een vragenlijst per 
post opgestuurd naar de eerste contactpersoon. Er 
worden elf thema’s bevraagd (zie grafiek).

De bevraging gebeurde al in vijf van onze 
woonzorgcentra. In het WZC Heilige Familie en het 
WZC Sint-Jozef in Kessel zal de bevraging in 2016 
doorgaan. Momenteel zijn de resultaten gekend 
van 2014. Het gaat om een bevraging over 250 
woonzorgcentra in Vlaanderen waar 6.949 bewoners 
zonder cognitieve problemen aan deelnamen 
(respons van 66%). De resultaten van de bevraging 
bij familie voor bewoners met cognitieve problemen 
bleek niet relevant omwille van de lage respons van 
26% (3.300 bewoners). Hieronder een overzicht van 
de 250 bevraagde woonzorgcentra in Vlaanderen 
(VLA), het WZC Sint-Margaretha in Holsbeek (SMH), 
het WZC Sint-Michaël in Essen (SME) en het WZC 
Zonnewende in Kapellen (ZOK).

2. Wonen en zorgen in dialoog

De bewoners blijken in Vlaanderen en in onze drie 
bevraagde woonzorgcentra heel tevreden te zijn op 
vlak van privacy, veiligheid en respect. De bewoners 
voelen zich prettig, vinden dat ze vraaggestuurde 
zorg krijgen en ervaren een grote autonomie. Op 
vlak van autonomie kunnen we ons nog verbeteren 
in de mogelijkheid van de bewoner om zo vaak hij wil 
een bad of douche te nemen.

De bewoners blijken in Vlaanderen 
en in onze drie bevraagde 

woonzorgcentra heel tevreden  
te zijn op vlak van privacy,  

veiligheid en respect
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2. Wonen en zorgen in dialoog

Privacy Veiligheid Respect Zich prettig 
voelen

Vraag- 
gerichtheid Autonomie

 VLA 4,64 4,53 4,28 4,2 4,17 4

 SMH 4,5 4,4 4,5 4,3 4,3 4,1

 SME 4,8 4,7 4,7 4,4 4,3 4

 ZOK 4,6 4,6 4,6 4,4 4,3 4,1
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Thema 1-6
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2. Wonen en zorgen in dialoog

Maaltijden Informatie wzc Keuze  
activiteiten

Band voelen 
met personeel

Persoonlijke 
omgang  

medebewoners

 VLA 3,81 3,59 2,99 2,98 2,66

 SMH 3,3 3,7 3,2 3,6 2,8

 SME 3,7 4,8 3,9 3,6 3,7

 ZOK 3,7 4,6 3,7 3,8 3,2
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Thema 7-11

De bewoners vinden dat ze voldoende informatie 
krijgen over het aanbod en de mogelijkheden in het 
woonzorgcentrum. Hierin scoren we beter dan de 
referentiegroep van Vlaamse woonzorgcentra. 
Het thema ‘maaltijden’ kreeg ook een goede score. 
Hierin kunnen we ons vooral verbeteren door de 
bewoner meer mogelijkheden aan te bieden om zelf 
het tijdstip van de maaltijd te kiezen.

Bewoners waren over het algemeen minder tevreden 
over de keuze van activiteiten, het persoonlijk contact 
met het personeel en de vriendschap/romantiek/
samenhorigheid met medebewoners. Toch scoren 

onze woonzorgcentra hier beter dan Vlaanderen. 
We kunnen de hulpverlening verbeteren door in de 
omgang met de bewoners hun levenservaring meer 
te erkennen. Ook het regelmatig verzorgd worden 
door dezelfde medewerker blijkt te leiden tot een 
grotere tevredenheid.

De resultaten werden besproken binnen de 
beleidsorganen van de vzw. De woonzorgcentra 
bekijken welke verbeteracties ze al kunnen uitvoeren 
in afwachting van de resultaten van de bevraging in 
2015 en 2016. 
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PREZO woonzorg

Een belangrijk project in 2015 was de voorbereiding 
op vzw-niveau van de implementatie van het kwali-
teitssysteem ‘PREZO Woonzorg’ in onze woonzorg-
centra. Prezo staat voor PREstatiemodel in de ZOrg 
en is een integraal kwaliteitssysteem voor zelfevalu-
atie, kwaliteitsverbetering en certificering. Het werd 
ontwikkeld door Zorgnet Vlaanderen i.s.m. stichting 
Perspekt, een Nederlands toonaangevend en geac-
crediteerd kwaliteitsinstituut voor de langetermijn-
zorg. 

PREZO ondersteunt onze visie dat het welbevinden 
van de bewoner centraal staat en dat kwaliteit tot 
stand komt in dialoog tussen medewerkers en be-
woners. Goede zorg staat in dienst van de uitkomst 
van die zorg. Concreet betekent dit dat we met PRE-
ZO onze werking analyseren vanuit het resultaat 
voor de bewoner.

Er worden 60 ‘prestaties’ gemeten die direct te ma-
ken hebben met het welbevinden van en de zorg 
voor de cliënt. Men hanteert een cirkelmodel met 3 
‘schillen’, zijnde:
• ‘domeinen’ als centrale schil: wat ziet of ervaart 

de cliënt? 
• ‘pijlers’ als middelste schil: wat ondersteunt de 

medewerkers?
• ‘voorwaarden’ als buitenste schil: hoe organise-

ren we kwaliteit?

2. Wonen en zorgen in dialoog

Er wordt gewerkt volgens het PDCA format: Plan, 
Do, Check, Act. Bij elke prestatie hoort een toolkit, 
samengesteld uit info, literatuur, best practices, 
inspiratie, instrumenten, … Er is een zelfevaluatie-
instrument toegevoegd waarmee per prestatie een 
oorzaakanalyse in kaart gebracht kan worden. Op 
basis daarvan kunnen dan borgings- of verbeterdoe-
len worden opgesteld. Hieruit worden kleine en/of 
grote projecten opgestart om de kwaliteit van onze 
zorg- en dienstverlening voortdurend te borgen of te 
verbeteren.

Het is een instrument voor zowel de medewerkers 
in de dagelijkse praktijk als de beleidsmakers en 
bestuurders. In onze woonzorgcentra willen we de 
indicatoren van PREZO linken aan de bestaande 
kwaliteitscirkels.

In 2015 werd een interne, overkoepelende stuur-
groep opgericht om een projectplan op te stellen en 
de implementatie in de voorzieningen voor te berei-
den. Er werd een licentie doorgroeiniveau aange-
kocht om als oefeninstrument te gebruiken. In 2016 
zal dan per huis een licentie aangekocht worden.

In het jaarplan 2016 beperken we ons tot het me-
ten van tien prestaties in PREZO, waar de wettelijk 
opgelegde kwaliteitsindicatoren van het referentie-
kader aan gelinkt kunnen worden. Deze prestaties 
zullen in elk woonzorgcentrum geëvalueerd worden 
binnen een overleg met verantwoordelijken of een 
kwaliteitscirkel rond het desbetreffende thema. Dit 
gebeurt onder leiding van de PREZO-coach: de direc-
tie, de zorgcoördinator of de referent van het thema. 
Een voorbeeld: ‘ziekteverzuim van het zorgperso-
neel’ is een indicator van het referentiekader die ge-
linkt wordt aan de prestatie ‘veilige en gezonde wer-

Met PREZO analyseren we onze 
werking vanuit het resultaat  

voor de bewoner
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2. Wonen en zorgen in dialoog

komgeving’ (PREZO). Deze prestatie wordt in 2016 
geëvalueerd binnen een overleg met verantwoorde-
lijken onder leiding van directie of zorgcoördinator. 
Een ander voorbeeld: ‘decubitus’ is een indicator van 
het referentiekader en wordt gelinkt aan de prestatie 
‘drukletsel’ (PREZO). Dit prestatiedomein zal geëva-
lueerd worden in de kwaliteitscirkel wondzorg onder 
leiding van de referent wondzorg. 

Directie en zorgcoördinator bewaken het hele imple-
mentatieproces van PREZO in het woonzorgcentrum 
en zorgen ervoor dat PREZO op termijn volledig ver-
ankerd wordt in de dagelijkse activiteiten van het 
woonzorgcentrum. Op vzw-niveau wordt bekeken of 
er samengewerkt kan worden in de aanpak van vast-
gestelde werkpunten. De stuurgroep PREZO blijft 
verder ondersteuning bieden waar nodig. Ook op 
het niveau van de Raad van Bestuur zullen bepaalde 
prestaties geëvalueerd worden (bv. bedrijfsvoering 
en financiële toegankelijkheid).

RZL: een vernieuwde equipe op vzw-niveau

In november 2015 hebben we afscheid moeten ne-
men van mevrouw Magda Van de Wiele. Zij heeft ons 
van bij de start van het pastoraal project steeds met 
woord en daad bijgestaan. 

Onze gedachten waren tijdens de 9de terugkomdag 
op 1 december 2015 dan ook bijzonder bij mevrouw 
Van de Wiele.

Tijdens deze dag zijn we verder op weg gegaan met 
onze 4de pijler, ‘Ik geloof in God en in Zijn Woord: de 
Blijde Boodschap’. We hebben de voormiddag opge-
bouwd in het teken van een pelgrimstocht, een op 
weg gaan, een onderweg zijn.

Melanie en Davine begeleidden ons bij de weg door-
heen ons eigen leven. Soms met mooie, soms ook 
met moeilijke momenten. Op een speelse manier 
hebben zij samen met de deelnemers nagedacht 
over hun eigen weg doorheen het leven.

Raf en Bert namen ons letterlijk mee op een tocht 
om het persoonlijk geloof te ontdekken en/of te ver-
diepen.

Bart en Chris lieten de deelnemers, met hun eigen 
levensverhaal, in de huid van enkele bijbelfiguren 
kruipen. Op die manier ondervonden ze wat de aan-
blik van de ander met hen doet – of niet doet. Ze ont-
dekten misschien een stukje meer van zichzelf en 
van de ander.

De doelstelling voor 2016 is een vernieuwde visie op 
RZL. De pastorale medewerkers en de directies, in 
overleg met de leden van de cirkels RZL op huisni-
veau, zullen de huidige visie op RZL actualiseren. 

Raf Bart Bert Chris Melanie
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2. Wonen en zorgen in dialoog

WZC Sint-Margaretha Holsbeek
Zilverwijzer

Zilverwijzer is een project van het Vigez (Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziekte-
preventie). Het is een vertaling van de tien tips uit 
het ‘Fit in je hoofd, goed in je vel!’ programma van 
de overheid naar de context van de woonzorgcentra.  

De bedoeling van dit project is om de veerkracht 
van onze bewoners te bevorderen. Veerkracht is 
het vermogen om je aan te passen aan stress en 
tegenslag, zoals lichamelijke problemen, verlies van 
een dierbare, verhuis naar een woonzorgcentrum 
enz. Veerkracht zorgt ervoor dat we deze zaken zien 
als uitdagingen. Hoe gaan onze bewoners daar al 
‘veerkrachtig’ mee om? Wat kunnen we van elkaar 
leren?

In groepssessies leerden de deelnemende bewoners 
(vijf à tien per groep) elkaar beter kennen en konden 
ze met leeftijdsgenoten van gedachten wisselen 
over deze uitdagingen. Er werd vooral gekeken naar 
wat er al goed gaat, wat sterktes zijn van bewoners. 
Zo inspireerden ze anderen door eigen ervaringen 
te delen en namen ze zelf al luisterend nuttige 
informatie mee.

Het eerste basisthema ging over het beeld dat de 
bewoner heeft van ouderen in de samenleving. Het 
tweede thema luidde ‘geven en nemen’ en ging over 
het evenwicht tussen tijd en ruimte nemen voor 
jezelf en er zijn voor de anderen. Aan het einde van 
elke sessie werd gevraagd een evaluatieformulier 
in te vullen. Een student Ergotherapie van de 
Arteveldehogeschool Gent kwam de trainer en 
de trekker van de groep bewoners interviewen 
in het kader van zijn thesis. Dit allemaal om 
feedback te verzamelen over hoe Zilverwijzer best 
geïmplementeerd kan worden in de woonzorgcentra. 
Verder kregen we van de stafmedewerker GGZ een 
evaluatierapport van de testfase. De aangepaste 
handleiding zullen we binnenkort ontvangen. Onze 
interesse is alvast gewekt!
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3. Medewerkers

Feedbackcampagne 

We staan in onze vzw voor een medewerkersbeleid 
dat vertrekt vanuit gelijkwaardigheid en respect voor 
elkaar. Deze principes realiseren we door elkaar als 
mens te waarderen. Dit betekent aandacht geven 
aan elkaar, luisteren, elkaar ernstig nemen, respect 
tonen, eigen mening geven zonder opdringen en af-
spraken maken.

Vanuit deze visie hebben we in 2015 een feedback-
campagne opgestart in onze woonzorgcentra. Voor 
de ontwikkeling van dit traject hebben we beroep 
gedaan op de organisatie ‘Seven Miles.’
• Brainstorm o.l.v. Seven Miles - vzw-overleg 

(februari 2015)  
Eén creatieveling per WZC en de stafmedewer-
kers woon en zorg hebben samen de inhoud van 
de campagnekaartjes voorbereid. Hierbij was 
het uitgangspunt: wat verlies/win je door wel/
geen feedback te geven aan elkaar?

• Vorming feedback en inventariseren van con-
crete campagne-acties (maart 2015) 
Ongeveer vijftig medewerkers per WZC reiken 
via vorming en een interactieve workshop ma-
teriaal aan om de inhoud van deze campagne 
concreet te maken.

• In een volgende fase heeft Seven Miles de cam-
pagnekaartjes/affiches en kalender ontwikkeld 
op basis van de input uit de vorming.

• De concrete feedbackcampagne met bijhorende 
posters en toelichting is gestart in mei 2015 en 
loopt verder in 2016.

In 2015 zijn 3 thema’s aangereikt aan alle medewer-
kers:
• thema 1 (mei-juni 2015): wat als feedback altijd 

negatief was?
• thema 2 (sept-nov 2015): wat als feedback altijd 

vaag was (feedback op z’n best)?
• thema 3 (dec 2015-feb 2016): wat als feedback 

altijd subjectief was?
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3. Medewerkers

Diversiteit in onze huizen:  
boeiend en verrijkend 

Meer dan ooit tevoren bestaat onze Belgische sa-
menleving uit een boeiende mix van menselijke kleu-
ren en denkbeelden. Ook in de toekomst zal deze 
trend zich allicht verderzetten, gelet op de ontwikke-
lingen op wereldniveau (o.a. de vluchtelingencrisis) 
en de verschillende maatschappelijke tendensen 
zoals de ontgroening, de toenemende vergrijzing en 
de witte druk. Wat ons allen echter verbindt, is ons 
gedeeld mens-zijn en ons streven naar een leefbare 
toekomst voor onszelf en onze omgeving. In deze ac-
tief-pluralistische wereld tracht een diversiteit aan 
mensen een unieke bijdrage te leveren aan het wel 
en wee van de maatschappij waarin men leeft. 

Deze heterogeniteit en multiculturaliteit weerspie-
gelt zich misschien nog niet bij de bewoners van 
onze zeven woonzorgcentra, maar alvast wel op de 
werkvloer. Concreet werken er in onze huizen zestig 
medewerkers die afkomstig zijn vanuit verschillende 
landen: Ghana, Nigeria, Filipijnen, Kameroen, Alge-
rije, Turkije, Guinea, Venezuela, Angola, Rwanda, 
Nederland, Rusland, Polen, Syrië, India, Canada, 
Brazilië, Kosovo, Marokko, Frankrijk, Georgië, Oez-
bekistan, Irak, Mauritius, Thailand, Ethiopië, Zaïre, 
Cuba, Ierland en Pakistan. Het maakt ons duidelijk 
dat we als vzw nog verder kunnen groeien op vlak 
van diversiteit.

In 2017 willen we actiever inzetten op het thema di-
versiteit. Vanuit het medewerkersbeleid zullen we 
hierover een onderbouwde visie ontwikkelen. Want: 
‘goed werk heeft geen kleur, goed werk kent geen 
beperking en op goed werk staat geen leeftijd’.

In 2016 willen we al starten met de publicatie van 
persoonlijke getuigenissen van medewerkers in 
het periodieke medewerkerskrantje van onze vzw: 
“VZWeetjes”. Het zijn getuigenissen met een rijk 
kleurenpallet aan verhalen en ervaringen. Levens-
verhalen die ook onze visie op diversiteit helpen vor-
men.

Wat ons allen verbindt,  
is ons gedeeld mens-zijn en ons 

streven naar een leefbare toekomst 
voor onszelf en onze omgeving
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4. Bouwprojecten

WZC Sint-Margaretha Holsbeek:
Nieuwe assistentiewoningen DE PAREL II

Wanneer je woning te groot geworden is om te on-
derhouden, je moeilijk trappen kan doen of wan-
neer de eenzaamheid te groot wordt, is verhuizen 
naar een assistentiewoning een goede oplossing. 
De overheid vindt bovendien meer en meer dat de 
dure rusthuisinfrastructuur voorbehouden dient te 
worden voor zwaar zorgbehoevende bewoners. Dus 
ook voor ouderen met een beperkte zorgvraag is een 
assistentiewoning een mooi alternatief.

Het WZC Sint-Margaretha beschikte al over zes-
tien serviceflats in De Parel I. Op 1 december 2014 
startten de werken voor de bouw van 21 bijkomende 
assistentiewoningen. Er werd een strakke timing 
afgesproken met de aannemer: op 14 maanden tijd 
dienden de flats gerealiseerd te worden. En de ti-
ming werd ook gehaald: op 1 februari 2016 namen 
de eerste bewoners hun intrek in de nieuwe flats.

De flats bevinden zich op 2 niveaus en zijn voorzien 
van een volledig ingerichte keuken, badkamer met 
inloopdouche, slaapkamer, berging en terras. Zes 
flats beschikken over een tweede slaapkamer, deze 
flats zijn erg in trek. Er is ook een ondergrondse par-
king voor de flatbewoners en het personeel.

De bewoners kunnen gebruik maken van de diensten 
van het woonzorgcentrum. Ze kunnen een warme 
maaltijd, maar ook ontbijt en avondmaal bestellen, 
naar de kapper gaan, deelnemen aan de animatie-
activiteiten en participeren aan het aanbod van het 
lokaal dienstencentrum De Sprankel. De dagprijs 
bedraagt 36 euro voor een flat met één slaapkamer 
en 41 euro voor een flat met twee slaapkamers.
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4. Bouwprojecten

WZC Zonnewende: vernieuwbouw 
Zonnewende I en Cederhof I 

WZC Zonnewende opende haar deuren in 1981 als 
rusthuis met 92 woongelegenheden. Doorheen 
de jaren werd een breed scala aan diensten uitge-
bouwd, zodat we op dit ogenblik beschikken over 
een woonzorgcentrum bestaande uit:
• Rust- en verzorgingstehuis Zonnewende I met 

84 woongelegenheden en Zonnewende II met 47 
woongelegenheden, waarvan 2 afdelingen voor-
behouden zijn voor bewoners met dementie: 
samen 131 woongelegenheden

• Kortverblijfcentrum met 7 verblijfseenheden
• GAW Cederhof I, II en III met 55 assistentiewo-

ningen
• Dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden
• GAW Balderhof met 20 assistentiewoningen (tot 

30 september 2015)

Om tegemoet te blijven komen aan de wensen van 
toekomstige bewoners met betrekking tot infra-
structuur en comfort, is het gebouw Zonnewende 
I aan vernieuwing toe. Eind 2013 werd daartoe een 
Zorgstrategisch plan ingediend bij de overheid. Het 
is niet de bedoeling om bijkomende woongelegen-
heden te creëren, wel om het rusthuis onder te 
brengen in een eigentijds en functioneel gebouw en 
om het aanbod aan dienstverlening nog verder uit 
te bouwen met een restaurant en kinderdagverblijf. 

De besprekingen met het architectenbureau voor de 
realisatie van een nieuwbouw voor Zonnewende I 
startten begin 2014.

Op 23 februari 2015 verleende de VIPA-coördinatie-
commissie een gunstig advies voor zowel het inge-
diende Technisch-Financieel plan als voor een defi-
nitief principieel akkoord voor de vervanging van 84 
woongelegenheden. Dit advies biedt enkel de toe-
stemming voor de aanvang van de werken en houdt 
geen garantie in voor een definitief principieel ak-
koord door de minister.

Gezien het verkrijgen van de broodnodige subsidies 
op zich liet wachten, werd het al snel duidelijk dat 
Zonnewende I verder moet kunnen blijven functi-
oneren tot wanneer de nieuwbouw in gebruik kan 
genomen worden. Anderzijds stellen we vast dat 
bejaarden langer thuis blijven en het woonzorgcen-
trum zich meer en meer richt naar zwaar zorgbe-
hoevenden.

Daarom werden de plannen bijgestuurd en zal de 
GAW in een eerste fase uitgebreid worden van 55 
naar 79 assistentiewoningen. De 11 laagbouwflatjes 
die van 1993 dateren worden afgebroken, waardoor 
er nog 44 flatjes overblijven. Er worden dan bijko-
mend 35 nieuwe flatjes gerealiseerd. In een volgen-
de fase worden de nieuwe woongelegenheden, een 
nieuwe centrale keuken, een kinderdagverblijf en 
een restaurant gebouwd. 

Maar laten we alles stap voor stap bekijken. De ste-
denbouwkundige vergunning voor de bouw van 35 
assistentiewoningen is toegekomen. We voorzien 
dat de werken begin mei 2016 beginnen.

Het rusthuis wordt ondergebracht in 
een eigentijds en functioneel gebouw 

met nog meer dienstverlening
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Werken met projectfiches

De huidige beheersovereenkomst loopt van 2013 tot 
2018. Tot nu toe werd er jaarlijks een beleidsplan 
opgemaakt en na afloop van het werkjaar werd dit 
plan geëvalueerd. Aangezien een groot aantal pro-
jecten over meerdere jaren lopen, hebben we een 
nieuwe structuur geïntroduceerd. We werken vanaf 
2015 met projectfiches die in een overzicht samen-
gebracht worden: de projectbarometer. De tabel 
bestaat uit verschillende luiken: nummer van het 
project, benaming, verantwoordelijke, gebied, doel-
stelling, tijdlijn, op te starten, lopende, afgewerkt en 
geannuleerd.

5. Organisatie en beleid

Elk project wordt verder gedetailleerd uitgeschreven 
in een fiche met aanduiding van: projectleider, pro-
jectteam, doelstelling van het project, timing, bud-
get, indicatoren en stand van zaken.

In 2015 werden enkele projecten gefinaliseerd:

Het pastoraal project, dat uit vier peilers bestond, 
werd afgerond. In 2016 wordt een nieuw pastoraal 
project opgestart. 

In 2014 is met de kwaliteitscirkel beschermende 
maatregelen en valpreventie gewerkt aan het uit-
schrijven van een nieuwe visie en procedure voor 

PROJECTFICHES - PROJECTBAROMETER

Nr Naam Verant-
woordelijke

Gebied Doelstelling Tijdlijn BRVB RVB DC

7 4de pijler pastoraal CVB Manag - Beleid & Strategie agenda 9de terugkomdag ganse jaar door 26/08/15

terugkomdag 17/11/15 26/08/15
9 Fysieke fixatie JC Manag - Beleid & Strategie opleiding van de referenten december 2014 26/08/15 16/09/15

individuele vorming en begeleiding 13/01/2014 tot 10/02/2015
observatie door stafmedewerkers 10/03/2015 tot 24/03/2015
vorming registratie fysieke fixatie einde maart - april 2015
bespreking stafmedewerkers/referenten jun/15
etisch overleg najaar 2015
ondersteuning door stafmedewerkers najaar 2015
terugkommoment januari 2016

19 Arbeidsreglement: 
psycho-sociale ri-
sico's

MVDZ Manag - Beleid & Strategie opstellen bijlage bij het AR 26/08/15

22 Crisiscommunicatie LH Manag - Proces praktijkgerichte training communicatie zie opleidingskalender 26/08/15
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5. Organisatie en beleid 

Het arbeidsreglement werd aangepast conform de 
recente wetswijzigingen. In het kader van het veilig-
heidsbeleid werden er actiekaarten voor verschil-
lende calamiteiten opgemaakt. In het verlengde 
hiervan lag een opleiding crisiscommunicatie (een 
gewenste aanvulling voor de leidinggevenden). Deze 
vorming werd dit jaar afgerond. Er werd ook een tra-
ject uitgeschreven voor de noodzakelijke brandvei-
ligheidswerken in de verschillende huizen van de 
vzw. De eerste werken zijn dit jaar uitgevoerd.

Een greep uit de lopende projecten: ethisch beleid 
rond psychisch lijden, uitbouw aangemelde lokale 
dienstencentra, samenwerking sociale en tech-
nische diensten, welbevinden en betrokkenheid, 
levensverhaal, kwaliteitshandboek in Sharepoint, 
stappenplan ingebruikname nieuw WZC Kloosterhof 
en GAW Solleveld in Berlaar, tevredenheidsmeting 
bewoners en medewerkers, centrale coördinatie 
keukens, energiebeleid, PREZO, toekomstvisie op 
de woonzorgcentra en bouwprojecten.

het gebruik van fysieke fixatie. In 2015 werden de 
eerste bouwstenen voor de implementatie gelegd 
onder begeleiding van de stafmedewerkers woon en 
zorg en de referenten fysieke fixatie. In een eerste 
fase schakelden we over naar een nieuwe vorm van 
registratie in het zorgdossier en werden er afspra-
ken gemaakt naar opvolging. Vervolgens werd op de 
afdelingen gekeken naar het correct toepassen van 
fysieke fixatie. In een derde fase kregen alle zorg-
verleners op de afdeling een vorming. Aansluitend 
werd er beoordeeld waar bijkomende ondersteuning 
nodig was. In het najaar startte een traject om het 
interdisciplinair overleg en het familie-overleg rond 
fixatie verder te verfijnen.
 

PROJECTFICHES - PROJECTBAROMETER

Nr Naam Verant-
woordelijke

Gebied Doelstelling Tijdlijn BRVB RVB DC

7 4de pijler pastoraal CVB Manag - Beleid & Strategie agenda 9de terugkomdag ganse jaar door 26/08/15

terugkomdag 17/11/15 26/08/15
9 Fysieke fixatie JC Manag - Beleid & Strategie opleiding van de referenten december 2014 26/08/15 16/09/15

individuele vorming en begeleiding 13/01/2014 tot 10/02/2015
observatie door stafmedewerkers 10/03/2015 tot 24/03/2015
vorming registratie fysieke fixatie einde maart - april 2015
bespreking stafmedewerkers/referenten jun/15
etisch overleg najaar 2015
ondersteuning door stafmedewerkers najaar 2015
terugkommoment januari 2016

19 Arbeidsreglement: 
psycho-sociale ri-
sico's

MVDZ Manag - Beleid & Strategie opstellen bijlage bij het AR 26/08/15

22 Crisiscommunicatie LH Manag - Proces praktijkgerichte training communicatie zie opleidingskalender 26/08/15
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6. Kerncijfers

Bewoners (exclusief flats en DVC)

De zorggraad van de bewoners van onze woonzorg-
centra neemt jaarlijks toe, 81% van de bewoners be-
horen tot de categorie van de zwaar zorgbehoevenden 
B, C, Cdem en D.

Met een aangepaste omkadering willen we onze hui-
zen ook blijven openstellen voor bewoners met een 
lichter zorgprofiel, die voor een verblijf in een WZC 
kiezen omwille van angst of sociale vereenzaming, 
gebrek aan mantelzorg, onaangepaste huisvesting, 
een verhoogd valrisico enz. De uitbreidingen van de 
laatste jaren zijn als gevolg van de overheidsbespa-
ringen enkel erkend als ROB. Het aantal RVT-erken-
ningen in onze vzw bedraagt slechts 60,5%. 

De gemiddelde leeftijd van de opgenomen bewoners 
is 87,6 jaar. 77% van de bewoners zijn vrouwen, 23% 
zijn mannen. De bewoners zijn vooral afkomstig van 
de kerngemeenten waarin de woonzorgcentra geves-
tigd zijn: Nijlen (18%), Heist (15%), Kapellen (12%), 
Essen (10%) en Holsbeek (6%).

We zien de leeftijd van onze bewoners toenemen en de 
verblijfsduur jaarlijks afnemen. Voor 2015 bedraagt 
deze één jaar en acht maanden over alle zorgcatego-
rieën heen. Per zorgcategorie is de mediaanwaarde: 

Grafische weergave van de zorggraden

Cdem (34%)

C (14%)

O (8%)

B (30%)

A (11%)

D (3%)

WZC Sint-Jozef Kessel
herkomst bewoners 31/12/2015

WZC Heilige Familie Heist o/d Berg: 
herkomst bewoners 31/12/2015

Heist-op-den-Berg (48%)

Essen (2%)

Leuven (7%)

Putte (11%)

Berlaar (12%)

Andere (14%)

Lier (4%)

Ramsel (2%)

WZC Sint-Jozef Wiekevorst:
herkomst bewoners 31/12/2015

Heist-op-den-Berg (47%)

Hulshout (10%)

Westerlo (3%)

Berlaar (9%)

Herentals (19%)

Olen (12%)

WZC Heilig Hart Nijlen:
herkomst bewoners 31/12/2015

Lier (11%)

Lier (25%)

Nijlen (69%)

Nijlen (47%)

Andere (9%)

Andere (15%)

Berlaar (6%)

Berlaar (7%)

Bouwel (2%)

Ranst (3%)

Ranst (3%)

Emblem (3%)

O 3 jaar, 6 maanden, 13 dagen

A 2 jaar, 11 maanden, 15 dagen

B 1 jaar, 2 maanden, 19 dagen

C 1 jaar, 5 maanden, 1 dag

CD 1 jaar, 5 maanden, 12 dagen

D 1 jaar, 0 maanden, 16 dagen

811+30+14+34+3 48+12+2+7+4+11+2+14
47+9+19+10+12+3
69+6+2+11+3+9
47+7+3+25+3+15
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WZC Zonnewende Kapellen
herkomst bewoners 31/12/2015

Kapellen (52%)

Andere (8%)

Andere (4%)

Andere (16%)

Brasschaat/Schoten (5%)

Antwerpen (16%)

Stabroek regio (14%)

Kalmthout/Essen (5%)

6. Kerncijfers 

WZC Sint-Margaretha Holsbeek:
herkomst bewoners 31/12/2015

Holsbeek (44%)

Lubbeek (3%)

Aarschot (2%)

Leuven (23%)

Rotselaar (12%)

WZC Sint-Michaël Essen:
herkomst bewoners 31/12/2015

Kalmthout (11%)

Essen (83%)

Kapellen (1%)

Brasschaat (1%)

vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar:
totaal herkomst bewoners 31/12/2015

Heist-op-den-Berg (13%)

Leuven (5%)

Lier (5%)

Holsbeek (6%)

Herentals (3%)

Kapellen (9%)

Antwerpen (5%)

Essen (10%)

Kalmthout (2%)

Stabroek regio (2%)

Berlaar (4%)

Olen (2%)

Rotselaar (2%)

Hulshout (1%)

Putte (1%)

Andere (14%)

Nijlen (16%)

52+16+5+5+14+8
83+11+1+1+4

44+2+23+3+12+16

16+14+13+10+9+6+5+4+5+5+3+2+2+2+2+1+1
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instelling
aantal 
woongele-
genheden

RVT- 
erken-
ningen

kort 
verblijf

nacht-
opvang

dag-
opvang

service-
flats totaal

WZC Heilige Familie -  
SF Ten Gaerde

91 35 7 1 11 110

WZC Zonnewende -  
SF Cederhof + SF Balderhof

131 73 7 15 55 208

WZC Sint-Jozef -  
SF Ter Wieke

146 106 5 30 181

WZC Heilig Hart -  
SF Ten Velden

112 71 3 21 136

WZC Sint-Margaretha -  
SF De Parel

98 63 3 10 16 127

WZC Sint-Jozef Kessel -  
SF Huize Biddeloo

92 56 3 16 111

WZC Sint-Michaël Essen 95 57 95

TOTAAL vzw RUSTHUIZEN 
ZUSTERS VAN BERLAAR

765 461 28 1 25 149 968

Zorgaanbod 2015

Eind december werden er in WZC Sint-Michaël Essen 
drie ruime bijkomende woongelegenheden in gebruik 
genomen. Op 30 september 2015 kwam er een einde 
aan de exploitatie van Balderhof omdat de overeen-
komst met het OCMW van Brasschaat niet meer ver-
lengd werd. 

We willen de ouderenzorg niet enkel binnen de mu-
ren van het woonzorgcentrum, maar ook buiten de 
eigen muren gestalte geven. Daarnaast willen we 
thuiszorgondersteunend gaan werken. Zo willen we 
actief meewerken aan buurtgerichte zorg en aan de 
vermaatschappelijking van de zorg waarbij de oudere, 
die liefst zo lang mogelijk thuis is, zelf de leiding in 
zijn zorgproces neemt.

6. Kerncijfers

Naast kortverblijf en dagopvang willen we de dienst-
verlening aan thuiswonende ouderen uitbreiden met 
de oprichting van lokale dienstencentra die verbon-
den zijn aan onze huizen.

In 2015 ging het lokaal dienstencentrum Het Pluspunt 
van start in Wiekevorst. In 2016 zullen ook in Nijlen en 
Holsbeek aangemelde lokale dienstencentra opstar-
ten met een sociaal restaurant.

De vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar heeft eind 
2015 968 opvangplaatsen voor ouderen. 

VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar34



6. Kerncijfers 

Financieel

Kerncijfers personeel

De omzet bestaat voornamelijk uit opbrengsten m.b.t. 
de dagprijs voor de woonzorgcentra en de assistentie-
woningen (43%) en de tussenkomst die we vanuit 
het RIZIV (37%) ontvangen voor de bewoners in de 
woonzorgcentra. Aangezien er in 2015 geen indexatie 
van de dagprijzen gebeurd is, was de beperkte 
omzetstijging louter het gevolg van hogere bezettingen 
in de woonzorgcentra en de dagverzorgingscentra.

De dagprijzen voor de flats schommelden in 2015 
tussen 23,75 en 42,05 euro naargelang de energie-
kosten al dan niet inbegrepen waren in de dagprijs.

De dagprijzen in de woonzorgcentra varieerden tussen 
50,30 en 63,65 euro.

De gemiddelde RIZIV-forfait, die gebaseerd is op de 
zorggraad en de aanwezige personeelseffectieven van 
het voorgaande jaar, bedroeg 55,96 euro.

De personeelssubsidies en de interestsubsidies ver-
tegenwoordigen 17,45% van de bedrijfsopbrengsten. 
 

KERNCIJFERS PERSONEEL TOTAAL

aantal FTE 2015 534,42
aantal koppen 2015 825,00
aantal mannen 79,00
aantal vrouwen 746,00
gemiddelde leeftijd 43,20 jaar
baremieke anciënniteit 2015 14,30 jaar
arbeiders 28,74%
bedienden 71,26%
uren gewaarborgd loon ziekteverzuim 32468,37
% gewaarborgd loon ziekteverzuim 3,14%

Samenstelling van de kosten

Andere werkingskosten(0,38%)

Uitzonderlijke kosten (0,57%)

Goederen (7,62%)

Bezoldigingen (72,29%)

Diensten (10,75%)

Afschrijvingen en voorz. (6,98%)

Fin. kosten (1,41%)

De kosten stegen met 3,7% t.o.v. 2014. De lage 
olieprijzen en de gunstige weersomstandigheden 
deden de energiekosten dalen.

De vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar stelt eind 
2015 825 medewerkers tewerk of 534,42 FTE. 

72,29% van de kosten zijn dan ook personeelskosten. 
De gemiddelde loonkost in 2015 bedroeg 56.988 
euro per voltijds equivalent of 36,26 euro per uur. 
Naar aanleiding van het 170-jarig bestaan van de 
congregatie van de Zusters van het Heilig Hart 
van Maria werden de maaltijdcheques voor alle 
medewerkers verhoogd naar 4 euro.

Samenstelling van de opbrengsten

Andere werkingsopbr.  (1,70%)

Uitzonderlijke opbr. (0,76%)

Opbrengsten dagprijs  (43,06%)

Opbrengsten RIZIV (36,63%)

Subsidies (17,45%)

Geproduceerde 
vaste activa (00,00%)

Fin. opbrengsten (0,41%)43+36+17+2+1+1 7+10+72+7+1+2+1
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Balansstructuur

2015

Vaste activa
(51,32%)

Vaste activa
(50,72%)

Vreemd vermogen (27,66%) Vreemd vermogen (28,25%)

Vlottende activa
(48,68%)

Vlottende activa
(49,28%)

Eigen vermogen
(60,69%)

Eigen vermogen
(59,52%)

Voorzieningen (11,65%) Voorzieningen (12,23%)

2014

De vaste activa vertegenwoordigen 51,32% van het 
balanstotaal. 

Het eigen vermogen bedraagt 60,69% van het 
balanstotaal.

Onderstaande grafiek geeft het procentueel aandeel van elke balansrubriek weer t.o.v. het balanstotaal.

De reserves in het bouwfonds werden met 3,5 miljoen 
opgetrokken in het kader van de bouwprojecten in 
Cederhof I en Zonnewende I en de bouw van een 
lokaal dienstencentrum in Wiekevorst. Ook het fonds 
sociaal passief werd opgetrokken tot een bedrag dat 
overeenstemt met de loonkost van drie maanden.

6. Kerncijfers

In het kader van een goed bestuurlijk beleid defi-
nieerde de Raad van Bestuur een aantal financiële 
parameters op vzw-niveau. Nadien worden deze 
vertaald naar de individuele woonzorgcentra, 
rekening houdend met de eigenheid van ieder huis 
(zorgzwaarte, RVT-dekkingsgraad, ouderdom van 
de infrastructuur, financiële lasten, subsidies enz.).

•  Liquiditeit >2
  De vzw dient ten allen tijde in staat te zijn aan 

haar kortetermijnverplichtingen 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, werkingssub-
sidies en recuperaties personeelskosten, reke-
ning 70 + 73 +74)

In 2015 werden de vooropgestelde objectieven ruim 
behaald, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Enkele ratio’s

2015 2014

 Liquiditeit (current ratio) 5,56 5,49

 Solvabiliteit (financiële autonomie) 0,61 0,6

 Rentabiliteit: resultaat >3% 4,76 7,09
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2015 (in %) 2014 (in %)

I. Bedrijfsopbrengsten 100,00 100,00

Omzet 80,63 79,36

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 17,66 18,81

Andere opbrengsten 1,72 1,83

II. Bedrijfskosten -94,51 -92,75

Voorraden en leveringen -7,34 -6,16

Diensten en diverse leveringen -10,36 -9,37

Bezoldigingen en sociale lasten -69,70 -69,84

Afschrijvingen en waardeverminderingen -6,14 -6,26

Voorzieningen voor risico's en kosten -0,59 -0,74

Andere bedrijfskosten -0,37 -0,37

III. Bedrijfsresultaat 5,49 7,25

IV + V. Financiële resultaten -0,95 -0,78

VI. Resultaat uit de gewone bedrijfsvoering 4,54 6,48

VII + VIII. Uitzonderlijke resultaten 0,22 0,62

IX. Resultaat van het boekjaar 4,76 7,09

Structuur resultatenrekening

6. Kerncijfers 

De stijging in de aankopen en diensten is in 
belangrijke mate te verklaren door de gewijzigde 
boekhoudkundige verwerking van de doorgereken-
de kosten aan bewoners (kosten voor geneesheer, 
geneesmiddelen, externe wasserij,…). 

Op vraag van Zorgnet-Icuro, met het oog op meer 
transparantie en eenvormigheid binnen de sector, 
worden deze kosten sinds 2015 opgenomen in de 
kosten en opbrengsten i.p.v. ze als een schuld of 
vordering te boeken.
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6. Kerncijfers

Het achtste woonzorgcentrum met assistentie-
woningen is in aanbouw in Berlaar.

Ook in Holsbeek wordt het aanbod uitgebreid met 
de bouw van 21 nieuwe assistentiewoningen die in 
het voorjaar van 2016 in gebruik genomen zullen 
worden.

In WZC Sint-Michaël Essen werden drie ruime 
kamers bijgebouwd die eind december in gebruik 
genomen werden.

Naast de investeringen in nieuwbouw of vervan-
gingsnieuwbouw worden jaarlijks een aantal 
grote onderhoudswerken uitgevoerd, zodat ook de 
bestaande infrastructuur eigentijds blijft. In WZC 
Sint-Margaretha werden de vloeren vervangen in 
de kamers en de gangen op twee zorgafdelingen. 
In WZC Sint-Jozef Wiekevorst werd een relighting 
programma opgestart waarbij de verlichting in de 
inkomhal grondig aangepast werd. In WZC Heilig 
Hart Nijlen werd 1 extra badkamer gebouwd en 
werd 1 badkamer volledig gerenoveerd.

Investeringsbeleid

In WZC Heilige Familie Heist-Op-Den-Berg werden 
de kamers opgefrist met nieuwe gordijnen. In WZC 
Heilig Hart Nijlen en WZC Sint-Jozef Wiekevorst 
kregen een aantal afdelingen een facelift met nieuw 
meubilair en verlichting.

In WZC Sint-Michaël Essen en WZC Sint-Margaretha 
Holsbeek werd een nieuwe telefooncentrale geïn-
stalleerd. In WZC Heilig Hart Nijlen vernieuwden we 
het verpleegoproepsysteem volledig.

In het kader van de brandveiligheidswerken werden 
een aantal branddeuren vervangen in WZC Heilig 
Hart Nijlen en WZC Sint-Jozef Kessel. In WZC 
Sint-Jozef Wiekevorst werden alle buitendeuren 
gekoppeld aan de brandcentrale.

Ook onze bewoners werden niet vergeten in de 
feestelijkheden rond het 170-jarig bestaan van de 
congregatie van de Zusters van het Heilig Hart van 
Maria van Berlaar. We kozen voor een gemeen-
schappelijk geschenk waar al onze bewoners van 
kunnen genieten:

• WZC Heilige Familie Heist-Op-Den-Berg:  
meubilair

• WZC Sint-Jozef Wiekevorst: tuinmeubilair
• WZC Zonnewende Kapellen:  

WII met Google Street View
• WZC Heilig Hart Nijlen en WZC Sint-Jozef Kes-

sel: busje
• WZC Sint-Margaretha: elektrische duofiets
• WZC Sint-Michaël Essen: tv- en surroundsys-

teem

Naar aanleiding van de 
feestelijkheden rond het 170-jarig 

bestaan kozen we voor een gemeen-
schappelijk geschenk waar al onze 

bewoners van kunnen genieten
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Maatschappelijke zetel
Markt 13

2590 Berlaar
03/482 17 80

fax 03/482 44 47
www.rusthuizen-zusters-berlaar.be

WZC Heilige Familie
Westerlosesteenweg 37

2220 Heist-op-den-Berg
015/24 18 26

WZC Heilig Hart
Kerkeblokken 11

2560 Nijlen
03/410 14 00

WZC Sint-Jozef
Gasthuisstraat 10

2560 Kessel
03/491 96 50

WZC Sint-Jozef
Sint-Jozefstraat 15

2222 Wiekevorst
014/27 99 80

WZC Sint-Margaretha
Kortrijksebaan 4

3220 Holsbeek
016/26 92 00

WZC Sint-Michaël
Moerkantsebaan 81

2910 Essen
03/667 22 60

WZC Zonnewende 
Kerkstraat 5

2950 Kapellen
03/660 25 00


