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2016 was voor ons een bijzonder jaar waarin we met
fierheid ons 8ste woonzorgcentrum openden: WZC
Kloosterhof en GAW Solleveld te Berlaar. Het was een
uitdaging om een volledig nieuw woonzorgcentrum te
mogen bouwen waarin we onze inzichten op wonen en
zorg konden integreren. Ook in WZC Sint-Margaretha
breidde het aanbod uit met GAW De Parel II. En we
openden twee nieuwe lokale dienstencentra in Nijlen
en Holsbeek. Zo kunnen we nu meer dan 1.000 ouderen
opvangen in onze verschillende zorginitiatieven.
2016 bracht ook droefheid mee door het plotse
overlijden van Zr. Louisa Peeters, onze voorzitter.
We namen ook met pijn in het hart afscheid van dhr.
Clement Vandezande, afgevaardigd bestuurder, die op
welverdiend pensioen ging.
We willen gaan voor een kwalitatieve en warme zorg
voor onze bewoners. We kozen hierbij resoluut voor
PREZO om de zorg aantoonbaar te maken. In de zorg
voor onze bewoners laten we ons ethisch inspireren.
Vanuit de spiritualiteit van onze stichters, de Zusters
van het Heilig Hart van Maria van Berlaar, willen we ook
de pastorale en levensbeschouwelijke begeleiding van
onze bewoners waarborgen.
Maar ook onze 850 medewerkers staan centraal. We
trachten voor hen “a great place to work” te zijn.
Door het aanbieden van vorming, zetten we in op
talentontwikkeling en willen we komen tot betere
teams.
Netwerking, buurtzorg, active aging, innovatieve
arbeidsorganisatie, persoonsvolgende financiering …
zeer veel uitdagingen komen op ons af, maar we kijken
de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Christa Van Criekingen 
Algemeen directeur

Tania Stalmans
Afgevaardigd bestuurder
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Net als de afgelopen jaren bouwde onze VZW ook in 2016
weer hard aan zijn toekomst. Dit keer niet enkel figuurlijk,
maar ook letterlijk, door de uitbreiding van verschillende
assistentiewoningen.
Dergelijke flats vormen de ideale oplossing voor de
actieve senior of koppels die willen genieten van privacy
en rust, zonder nodeloze risico’s te nemen. Via een
noodoproepsysteem is hulp vanuit het woonzorgcentrum
immers nooit veraf. Dat deze nabijheid ook kan gebruikt
worden om te kunnen genieten van gemeenschappelijke
voorzieningen of diensten als extra poesthulp, is vaak mooi
meegenomen.
Op 1 september werden er in Berlaar 24 gloednieuwe flats
geopend, samen met ons 8ste woonzorgcentrum, WZC
Kloosterhof. Al gingen op die dag ook in Kapellen de
bouwwerken van start voor de extra assistentiewoningen
in GAW Cederhof. In Holsbeek telt De Parel II 21 nieuwe
flatjes, die op de 5de editie van de Dag van de Zorg konden
rekenen op een officiële inhuldiging.
Omdat we de actieve senior zo vroeg mogelijk willen
betrekken bij onze activiteiten, openden we ondertussen 3
lokale dienstencentra. Dit jaar De Sprankel in Holsbeek en
De Geburen in Nijlen, in 2015 Het Pluspunt in Wiekevorst.
Gezien de sterke interesse willen we ook in de verdere
toekomst nog inzetten op een nieuw gebouw voor Het
Pluspunt en daarbij ook onze eerste echte erkenning als
dienstencentrum aanvragen.

Bouwen aan de toekomst
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Opening WZC Kloosterhof
en GAW Solleveld
Op 1 september 2016 openden niet enkel
de scholen opnieuw hun deuren. Ook onze
VZW mocht die dag de eerste bewoners
verwelkomen
in
zijn
8ste
voorziening:
woonzorgcentrum Kloosterhof in Berlaar.
Zorgbehoevende personen kunnen voortaan in dit
nieuwe centrum terecht, dat gelegen is naast het
Instituut van het Heilig Hart van Maria, in een deel
van de vroegere kloostertuin. Hierdoor kan iedere
bewoner rekenen op een mooi zicht op het groen.
Daarnaast is elke kamer voorzien van een eigen
badkamer met douche. De 4 gemeenschappelijke
leefruimtes met zithoek en eetgedeelte, creëren de
mogelijkheid om medebewoners te ontmoeten in
een ontspannende, gezellige sfeer.
De actieve senior kan dan weer terecht in de groep
van assistentiewoningen. Koppels of alleenstaanden
die zelfstandig zijn maar een comfortabele thuis
zoeken met behoud van hun vrijheid en privacy,
kunnen hiervoor voortaan in GAW Solleveld terecht.

De woningen bestaan uit een inkom, leefruimte met
open keuken, badkamer met berging en beschikken
allemaal over een balkon. Er is er de keuze uit een
assistentiewoning met één of twee slaapkamers.
Dankzij het noodoproepsysteem is hulp vanuit het
woonzorgcentrum nooit veraf. Het gebouw zelf is
bovendien ook nog voorzien van een eigen wassalon
en ontmoetingsruimte.
Familieleden en vrienden maar ook de bewoners
zelf kunnen voor een gezellige babbel en een lekker
drankje steeds terecht in “Café Amuse”.

Gegevensfiche
Aanbod WZC
67 zorgkamers
Aanbod GAW
24 assistentiewoningen
Afdelingen
Bethanië, Emmaüs, Weilanden en Wilgenhof

Bouwen aan de toekomst
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Opstart GAW De Parel II
en LDC De Sprankel
Op zondag 20 maart 2016 zette Sint-Margaretha in
Holsbeek zijn deuren wijd open voor de Dag van de
Zorg. Het was echter de officiële opening van de 21
gloednieuwe assistentiewoningen, De Parel II, die
deze dag extra bijzonder maakte.
De appartementen met een oppervlakte van 57 m2,
hebben allemaal een eigen terras en 1 slaapkamer.
Al zijn er ook 6 flats die over een extra slaapkamer
beschikken. De ondergrondse garage maakt het
mogelijk voor de bewoners om hun wagen veilig en
dichtbij te kunnen parkeren.
Het lokaal dienstencentrum De Sprankel mocht op 20
maart eveneens zijn eerste bezoekers verwelkomen.
Al was het pas enkele dagen later dat alle inwoners
van Holsbeek en omstreken er met open armen
werden ontvangen voor een brede waaier aan
workshops, activiteiten en cursussen, gericht op
“persoonlijke ontplooiing”.

Creativiteit, lichaamsbeweging en ontspanning
mogen natuurlijk ook niet ontbreken, al staat de
ontmoeting met de ander wel steeds centraal.
Enkele weken later, namelijk op 2 april 2016 werden
deze activiteiten voor de eerste keer voorafgegaan
door een heerlijk menu in het sociaal restaurant.
Sinds die dag kan iedereen er op dinsdag komen
smullen van soep, een hoofdgerecht, een dessertje
en koffie tegen een democratische prijs.

16
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Opening LDC
De Geburen
Ook WZC Heilig Hart in Nijlen startte midden februari
een lokaal dienstencentrum op, in samenwerking
met de gemeente Nijlen en het OCMW.
Met De Geburen als naam werd er bewust gekozen
om de buurgerichte werking onder de aandacht te
brengen. Het lokaal dienstencentrum wil dan ook
mensen uit de gemeente Nijlen samenbrengen in
een gezellige omgeving.
Hoewel het doelpubliek bestaat uit een brede
sociale mix, wil De Geburen zeker ook aandacht
schenken aan de meer kwetsbare personen binnen
onze maatschappij.

Dankzij de steun van alle scholen binnen Nijlen,
kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar iedere
woensdagnamiddag een beroep doen op
huiswerkbegeleiding, en dit in samenwerking met
Basisschool GOEZO! Kerkeblokken.
Elke 2de en 4de woensdag van de maand kan
iedereen dan weer zijn haak-, brei- of ander creatief
werkje meebrengen of komen genieten van een
kaartspelletje.
Verder werden er in 2017 al 2 infomomenten voorzien
rond dementie en opvoedingsondersteuning, en
hopen we om ook te kunnen uitbreiden naar de
deelgemeenten Kessel en Bevel.

Een eerste stap was de opstart van het sociaal
restaurant waardoor er wekelijks een 40-tal personen
kunnen genieten van een gezond en gevarieerd
driegangenmenu.
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Bouwproject
GAW Cederhof
Op 1 september 2016 werden de bouwwerken
gestart voor de realisatie van extra assistentiewoningen
in
GAW
Cederhof.
De
11
assistentiewoningen van Cederhof I die dateren van
1993 werden volledig afgebroken, waardoor er van
de 55 bestaande flatjes tijdelijk nog maar 44 over
blijven.

De ingebruikname van de nieuwe assistentiewoningen is voorzien voor 1 januari 2018. Aansluitend
worden ook de bureaus en gemeenschappelijke
voorzieningen van Zonnewende I afgebroken.
Op diezelfde plaats zal nadien een eerste deel van
het nieuwe Zonnewende I opgetrokken worden. Het
ontwerp is in volle voorbereiding.

Er worden 35 nieuwe assistentiewoningen (31 met
1 slaapkamer en 4 met 2 slaapkamers) gebouwd,
waardoor het totaal aantal assistentiewoningen
79 zal bedragen. Alle nieuwe flatjes hebben een
eigen terras en de extra lift in het gebouw moet
ervoor zorgen dat iedere woning snel en efficiënt
bereikbaar is.
Deze werken luiden de eerste fase in van een
bouwperiode die 5 jaar zal duren.

Bouwen aan de toekomst
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Een gelukkige en tevreden bewoner is onze belangrijkste
bekommernis. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we
enkel een optimaal zorg- en begeleidingstraject kunnen
opstellen, wanneer we met onze bewoners in dialoog
treden.
Dit jaar werkte de cirkel religie, zingeving en
levensbeschouwing een bevraging uit die peilde naar de
tevredenheid van onze werking bij medewerkers en leden
van de raad van bestuur, maar ook bij onze bewoners zelf.
Met deze resultaten gaan we ook de volgende jaren verder
op weg.
Volgens het centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs van
de KU Leuven zijn “welbevinden” en “betrokkenheid” van
bewoners 2 belangrijke maatstaven om de kwaliteit van
zorg te evalueren. Heel wat van onze medewerkes volgden
hierrond een opleiding die in de 2de helft van 2016 al
resulteerde in verbeteracties binnen onze VZW.
Daarnaast gingen we van start met het zelfevaluatiesysteem
PREZO en werden zoals ieder jaar ook de indicatoren verder
opgevolgd die het het referentiekader “integrale kwaliteit
wonen en zorg” ons aanreikt.

Wonen en zorg in dialoog: bewoners
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Aan de slag
met PREZO
2016 was het jaar dat onze VZW van start
ging met het zelfevaluatiesysteem PREZO.
PREZO staat voor PREstatiemodel in de Zorg.
Het is een integraal kwaliteitssysteem voor
zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering en certificering.

• voorwaarde 2.4.3 voldoende en bekwame
medewerkers: beschikbaarheid, scholing en
passende verantwoordelijkheidstoedeling (gelinkt
aan vorming personeel);
• voorwaarde 2.1.3 strategie en beleid.

In 2015 stelde een interne en overkoepelende
stuurgroep een projectplan op voor 2016.
Hierin werden 10 prestaties verwerkt, waar
de wettelijk opgelegde kwaliteitsindicatoren
van het referentiekader aan gelinkt konden
worden. Een 11de prestatie werd ingepland
om te evalueren binnen de raad van bestuur.

Afhankelijk van het thema of de gerelateerde
kwaliteitsindicator werd bepaald op welk
overlegniveau deze prestatie werd geëvalueerd.
Zo werden een aantal prestaties binnen de
verantwoordelijke
vergadering
(staf/VEVA)
besproken, andere binnen een kwaliteitscirkel of op
directieniveau of zelfs binnen de raad van bestuur.

Bijgevolg werden in 2016 de volgende prestaties
binnen de woonzorgcentra geëvalueerd:

De terugkoppeling van elke prestatie gebeurde
door de PREZO-coach (zorgcoördinator) binnen
de verantwoordelijke vergadering. Op VZW-niveau
stelde elk woonzorgcentrum zijn evaluatie voor in
een prestatie.

• domein 4.4 geneesmiddelen (gelinkt
aan medicatiegebruik/medicijnincidenten);
• domein 4.6 drukletsels (gelinkt aan decubitus);
• domein 4.7 infectie (gelinkt aan influenzavaccinatie personeel);
• domein 4.8 vallen (gelinkt aan valincidenten);
• domein 4.9 voeding en vocht (gelinkt aan
onbedoeld gewichtsverlies);
• domein 4.10 vrijheidsbeperkende maatregelen
(gelinkt aan dagelijks beperkende maatregelen
tijdens de dag);
• domein 4.11 zorg rondom het levenseinde
(gelinkt aan plan zorg voor het levenseinde en
aantal overlijdens in het WZC);
• voorwaarde 2.4.1 goed werkgeverschap (gelinkt
aan zorgpersoneel dat het WZC vrijwillig heeft
verlaten);
• voorwaarde 2.4.2 veilige en gezonde
werkomgeving (gelinkt aan ziekteverzuim
zorgpersoneel);

Voor 2017 werden een 10-tal nieuwe prestaties
ingepland. De stuurgroep zal voorafgaandelijk op
huisniveau elke prestatie analyseren en eventuele
tips en trics aan de PREZO-coach bezorgen om de
evaluatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wonen en zorg in dialoog: bewoners
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Cirkel religie, zingeving
en levensbeschouwing
Met de cirkel religie, zingeving en levensbeschouwing zijn onze pastorale medewerkers
ondertussen al 10 jaar op weg. De visietekst “Ik heb
geen andere handen dan de jouwe” is hierbij steeds
ons kompas geweest.
In 2016 hebben wij onze werking bevraagd bij
bewoners, medewerkers, directie en leden van de
raad van bestuur. De resultaten geven ons richting
op welke wijze we verder op weg kunnen gaan met
onze cirkel.
Uit de resultaten bleek dat het merendeel van de
bewoners zich voldoende gehoord voelt. Zij kunnen
bij de pastorale medewerker terecht met ethische
vragen en gesprekken over palliatieve situaties of hun
geloof. Dit laatste aspect blijkt immers een belangrijk
onderwerp te zijn in het leven van vele bewoners.
Zij voelen zich hierbij gerespecteerd en ervaren de
katholieke identiteit van het woonzorgcentrum als
een meerwaarde.

Daarnaast vinden zij het belangrijk dat we ons
als woonzorgcentrum eveneens inzetten voor
mensen buiten onze muren en dat er voldoende
groepsactiviteiten worden georganiseerd. Dit kan
gaan van liturgische momenten en gesprekgroepjes,
tot themavieringen of het simpelweg beluisteren
van muziek. Voor onze bewoners is en blijft het dus
zinvol om momenten van bezinning en reflectie aan
te bieden. Al staan ze ook graag stil bij speciale
gebeurtenissen in de wereld.
De resultaten van deze bevraging en de reflecties
uit onze discussiegroepen geven ons voldoende
materiaal om onze visietekst te blijven bijschaven en
in 2017 verder uit te werken.

Wonen en zorg in dialoog: bewoners
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Referentiekader integrale kwaliteit
wonen en zorg
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 de registratie van onder
andere medicijn- en valincidenten, de mate van fysieke fixatie, het aantal vrijwilligers … om de kwaliteit van
onze zorg te kunnen blijven evalueren.
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Decubitus

Geneesmiddelen

Er is een mooie daling te merken in het percentage
bewoners met decubitus en decubitus ontstaan in
het woonzorgcentrum. Dat ons projectwerk van
de afgelopen jaren zijn vruchten afwerpt, blijkt dus
uit deze resultaten. In 2016 werd er in maar liefst
60 % van de woonzorgcentra in Vlaanderen meer
decubituswonden (onstaan in woonzorgcentra)
vastgesteld dan in onze VZW. Toch blijven we
ook aan deze indicator werken. Zo werd er voor
onze referenten wondzorg en de coördinerende
en raadgevende artsen een specifieke vorming
aangevraagd bij het UZGent en het HIVSET. Op basis
van een vorming op maat kon het werkvoorschrift
aangevuld worden met productsuggesties die vanaf
april in gebruik genomen werden op elke afdeling.

Op het vlak van extreme polyfarmacie (≥ 10
geneesmiddelen) doen we het beter dan de
meeste woonzorgcentra in Vlaanderen. In sommige
woonzorgcentra werden een paar jaar geleden
expliciet acties ondernomen door de coördinerend
en raadgevende arts om polyfarmacie aan te pakken.
Met de hulp van dit referentiekader hopen de
coördinerende en raadgevende artsen de huisartsen
te blijven sensibiliseren om medicatieschema’s
regelmatig
te herevalueren en bij te sturen.
6

Medicijnincident
In 2016 waren er gemiddeld 0,8 % bewoners
bij wie een medicijnincident optrad tijdens de
registratieperiode, waarmee we net boven het
Vlaamse gemiddelde scoren. Al moeten we
hierbij wel rekening houden met het feit dat de
registratieperiode voor deze indicator slechts 1
week bedraagt, waardoor deze zeer gevoelig is aan
wijzigingen. De resultaten van deze indicator worden
telkens meegedeeld aan de coördinerend en
raadgevende arts, de directies en zorgcoördinatoren.
Op huisniveau worden incidenten die te wijten
zijn aan een zwakke schakel in het systeem van
klaarzetten-controleren-toedienen, steeds intern
besproken om herhalingen te voorkomen.
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Influenzavaccinatie

Fysieke fixatie

Om de verspreiding van het influenzavirus te
voorkomen, sensibiliseren we onze medewerkers zo
veel mogelijk om zich te laten inenten. Hierdoor is er
de afgelopen vier jaar een stijging te zien van 48 %
naar 66 %. De gemiddelde stijging op VZW-niveau
is mogelijk te danken aan de jaarlijkse uitwisseling
van de resultaten van het referentiekader op
beleidsniveau.

Via een intensief project werd gestimuleerd om het
gebruik van fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen
overdag af te bouwen. Het gebruik ervan tijdens de
nacht (D5) werd echter pas in 2016 voor de eerste
keer afzonderlijk geregistreerd. De grafiek toont aan
dat het gebruik tijdens de nacht bijna 3 keer hoger
is dan overdag. Al gaat het hierbij voornamelijk over
het omhoogschuiven van het bedhekken waarbij
we ook de groep bewoners rekenen die dit zelf wil.
Ondanks deze verklaring maken we er volop werk
van om het gebruik van bedhekken niet routinematig
toe te passen. In gesprekken met bewoners bieden
we daarom alternatieven aan als een half bedhekken
of een valmat, waardoor we ook de komende jaren
een dalende evolutie willen creëren.

Valincidenten
We stellen vast dat we in onze VZW een lichte
stijging kennen van het percentage bewoners
dat herhaaldelijk valt (C2). Aangezien we in 2015
gestart zijn met de afbouw van bewoners met
fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen, werd er
nagegaan of er een verband is. Dit bleek niet het
geval: in de meeste woonzorgcentra ging de afbouw
van dergelijke maatregelen gepaard met een lichte
daling of stagnering van het aantal (herhaaldelijke)
vallers. De stijging van het percentage bewoners
dat herhaaldelijk valt is vooral vast te stellen op
een beperkt aantal afdelingen. Deze afdelingen
worden in 2017 verder opgevolgd. Daarnaast
nemen we in 2017 opnieuw deel aan de week van
de valpreventie en maken we ons vertrouwd met
de bewonersgerichte aanpak zoals omschreven
in de Vlaamse praktijkrichtlijn “valpreventie in
woonzorgcentra” van het expertisecentrum val- en
fractuurpreventie.
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Overlijden in woonzorgcentrum
In het kader van het project “vroegtijdige
zorgplanning” streven we ernaar om palliatieve
bewoners tijdens hun laatste levensdagen met
alle nodige zorg te kunnen omringen in het
woonzorgcentrum. Dit zien we ook terug in de
resultaten. 86 % van onze bewoners sterft in het
woonzorgcentrum, 82 % van onze bewoners heeft
een plan voor het levenseinde.
22
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Plan zorg voor het levenseinde

Gewichtsafname (onbedoeld)

Ook ons project rond het levenseinde levert goede
resultaten op. Zo kunnen we vaststellen dat we
met onze VZW behoren tot de woonzorgcentra in
Vlaanderen met het hoogste percentage bewoners
met een plan voor het levenseinde. Toch staan
we niet stil; we willen de komende jaren nog
verderwerken rond o.a. de vaardigheden om
met bewoners en naasten hierover in gesprek te
gaan. In 2016 werd een vorming georganiseerd
voor de hoofdverpleegkundigen, medewerkers
sociale dienst, de procesbewakers vroegtijdige
zorgplanning, de pastorale medewerkers en
referenten levensverhaal. In 2017 en 2018 wordt
deze vorming verbreed naar alle medewerkers die
rechtstreeks in contact staan met de bewoners.

Aan de woonzorgcentra wordt individueel de
opdracht gegeven om bij elke registratieperiode
de bewoners te evalueren bij wie een onbedoelde
gewichtsafname werd vastgesteld. Bij een
onderliggende problematiek kan indien gewenst
vervolgens met een behandeling worden gestart.

Vrijwilligerswerk
Het aantal uur vrijwilligerswerk per woongelegenheid bedroeg in 2016 voor de VZW
gemiddeld 40 uur. In vergelijking met het jaar 2013
is er dus een sprake van een lichte stijging en ook
wanneer we deze gegevens toetsen met de rest
van Vlaanderen, scoren we hiermee hoger dan het
gemiddelde.

Kortdurend ziekteverzuim
In 2016 was er in de VZW gemiddeld 4,8 % kortdurend
ziekteverzuim bij het zorgpersoneel. In 2014 werd
een vorming gegeven voor leidinggevenden rond
ziekteverzuimgesprekken en werd een brochure “Er
wel ZIJNsbeleid” uitgewerkt voor medewerkers.
In 2017 zullen we de brochure verder verfijnen
en versterken op basis van de psychosociale
risicoanalyse die gebeurde in 2016.

Personeelsverloop
In 2016 heeft 6,1 % van het zorgpersoneel onze VZW
verlaten. Iets meer dan de helft (52 %) is op eigen
vraag van de werknemer. Eén vijfde is in onderling
akkoord, 13 % is op vraag van de werkgever en 10 %
door brugpensionering. De minderheid is door
overmacht/overlijden of om dringende redenen.
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Legende
B1: % bewoners met onbedoeld gewichtsverlies
van 5 % of meer lichaamsgewicht in de
afgelopen maand
B2: % bewoners met onbedoeld gewichtsverlies
van 10 % of meer lichaamsgewicht in de
afgelopen 6 maanden
V3: % kortdurend ziekteverzuim bij
zorgpersoneel*
W3: aandeel VTE zorgpersoneel dat in het
voorbije kalenderjaar het WZC heeft verlaten
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* V3 = (totaal aantal ziektedagen kortdurend ziekteverzuim per zorgpersoneelslid / aantal VTE zorgpersoneelsleden in het voorbije kalenderjaar x 227 dagen) x 100
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Project vroegtijdige
zorgplanning en levensverhaal
De medische wereld staat niet stil, waardoor ook
de kennis en technologie blijft toenemen. In de
laatste halve eeuw werden reanimatietechnieken
ontwikkeld, net als de nierdialyse, kunstmatige
beademing … Hierdoor veranderde ook de manier
waarop mensen leven en sterven. Voor sommigen
groeide hiermee het besef dat het verlengen van
het leven tegen elke prijs niet altijd de beste optie is.
De oorspronkelijke doelstelling van vroegtijdige
zorgplanning was dan ook om specifieke
behandelingskeuzes tijdig op papier te hebben.
Al groeide nadien het inzicht dat vroegtijdige
zorgplanning een veel breder proces van
communicatie zou moeten omvatten tussen de
patiënt, de arts maar zeker ook met de familieleden.

Daarnaast werden zij meegenomen in de concrete
realiteit van gevoelens en vragen die tijdens het
traject van vroegtijdige zorgplanning aan bod
komen.
In 2017 wordt er een vorming aangeboden voor
alle medewerkers: terminologische duidelijkheid,
wettelijke kaders en toelichting bij de bestaande
procedures en documenten. Omdat ook wij binnen
onze VZW oog willen (blijven) hebben voor deze
thematiek, zullen we in 2018 verder inzetten op de
concrete beleving en de omgangsvormen.

De wet op de patiëntenrechten van 2002 vormt
samen met het recht op palliatieve zorgen en de
wet op euthanasie de wettelijke omkadering van
vroegtijdige zorgplanning in België.
Dit juridisch kader werd in 2016 toegelicht tijdens
een vorming voor de referenten levensverhaal, de
hoofdverpleegkundigen, de zorgcoördinatoren,
de pastorale medewerkers, de medewerkers
sociale dienst en de procesbewaker vroegtijdige
zorgplanning van al onze woonzorgcentra.

Wonen en zorg in dialoog: bewoners
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Project welbevinden
en betrokkenheid
CEGO, het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs
van de KU Leuven verrichte in 2010 een onderzoek
naar het welbevinden en de betrokkenheid van
bewoners in de ouderenzorg, twee categorieën
die ook in het onderwijs worden gebruikt om de
kwaliteit te beoordelen. De bedoeling was om na te
gaan of deze twee concepten ook in de ouderenzorg
blijven bestaan als belangrijke kwaliteitscriteria. De
resultaten van deze studie werden gebruikt om de
indicatoren te bepalen voor het referentiekader
“integrale kwaliteit wonen en zorg.”
Een belangrijk uitgangspunt was dat ook de
beleving en dan meerbepaald “welbevinden” en
“betrokkenheid” een maatstaf van goede zorg
moeten zijn. Hierbij zouden vijf aanpakfactoren
bepalend zijn voor wat er zich bij bewoners afspeelt:
• aanbod (bv. gevarieerde activiteiten afgestemd op
elke bewoner);
• sfeer (bv. samenhorigheidsgevoel);
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• ruimte voor initiatief (bv. bewoners zo veel mogelijk
betrekken bij praktische zaken);
• organisatie (bv. duidelijke dagindeling afgestemd
op de bewoners);
• begeleidingsstijl (bv. rekening houden met de
gevoelens van de bewoners).
Onze zorgcoördinatoren, referenten voeding,
maaltijd- en hotelzorg, referenten
dementie,
animatie, wonen en psychosociaal welbevinden
kregen via een vorming vanuit het CEGO
een onderdompeling in deze 5 factoren. Elke
deelnemer plande 2 observatiemomenten in
het eigen woonzorgcentrum, die tijdens een
“terugkommoment” in juni met elkaar werden
gedeeld.
Dit gaf in onze woonzorgcentra aanleiding tot
verbeteracties in de 2de helft van 2016. Sommige
veranderingen vragen echter meer tijd en worden
verder meegenomen in 2017.

Jaarverslag 2016 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

Vernieuwde ethische
structuren
Tot november 2015 waren er drie overlegkanalen
“ethiek” op VZW-niveau: het ethisch comité, de
werkgroep ethiek en de ethische denkgroep. Omdat
we de ethiek dichter bij de dagelijkse realiteit
willen brengen, werd er in 2016 besloten om het
overkoepelend niveau af te slanken.
Hierdoor blijft enkel het ethisch comité bestaan, dat
de opdracht heeft om visie-ontwikkelend te zijn. Het
ethisch comité bestaat uit de directies, de referenten
ethiek, één coördinerend en raadgevende arts, 2
bestuurders, de ethica en de stafmedewerker woon
en zorg. Samen bepalen zij de vormingen maar ook
de thema’s die worden uitgewerkt. Bij vragen uit de
woonzorgcentra zal een ad hoc ethisch comité steun
bieden, samengesteld uit de ethica, de referent
ethiek van het woonzorgcentrum dat een advies
vraagt, de campusdirecteur, de coördinerend en
raadgevende arts en de hoofdverpleegkundige van
het betreffende woonzorgcentrum.

Daarnaast participeert de algemeen directeur, een
jurist en een bestuurder aan dit overleg.
Op niveau van het woonzorgcentrum kiezen we
om het thema ethiek in meerdere overlegkanalen
binnen de agenda op te nemen. De referent ethiek
is het aanspreekpunt in het woonzorgcentrum om
ethische thema’s en vragen te stroomlijnen. Hij of zij
is de verbindingspersoon met de VZW.
Bovendien kunnen we sinds november een beroep
doen op professor Yvonne Denier. De ethica geeft
advies bij het uitschrijven van nieuwe visies, neemt
deel aan het ethisch comité en biedt vorming aan.

Wonen en zorg in dialoog: bewoners
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Wonen en zorg in
dialoog: medewerkers
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Ook voor onze medewerkers willen we ons blijven inzetten,
zodat zij trots zijn op hun job en op de organisatie waarvoor
zij werken.
In 2016 concentreerden we ons op de procedures rond het
onthaal van nieuwe medewerkers, en voerde IDEWE een
psychosociale risicoanalyse uit in al onze woonzorgcentra.
Hieruit bleek dat onze directieleden en zorgcoördinatoren
zeer gedreven en gepassioneerd zijn door hun job. Maar
ook de rest van onze medewerkers zijn fier op het werk
dat zij verrichten binnen het woonzorgcentrum. En dat is
natuurlijk meer dan terecht!
Reden te meer om onze personeelsleden tijdens ons jaarlijks
feest een keertje extra in de bloemetjes te zetten. Al stond
de opening van ons 8ste woonzorgcentrum centraal tijdens
die “pr8 van een n8”.

Wonen en zorg in dialoog: medewerkers
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Psychosociale
risicoanalyse
In 2016 werd er een psychosociale risicoanalyse
uitgevoerd in alle woonzorgcentra van de VZW.
IDEWE peile met behulp van focusgroepen naar de
medewerkerstevredenheid en deed dit op basis van
een bevraging rond de 5 A’s:
• arbeidsorganisatie
• arbeidsinhoud
• arbeidsvoorwaarden
• arbeidsomstandigheden
• arbeidsrelaties
Zowel de directieleden als de zorgcoördinatoren zijn
heel gedreven en gepassioneerd door hun job. Ook
de rest van de medewerkers bleek zeer betrokken
te zijn en fier op hun job in het woonzorgcentrum.
Men kan bij elkaar terecht en ervaart voldoende
autonomie om beslissingen te nemen. De
leidinggevenden hebben vertrouwen en naast
goede werkmiddelen blijkt ook de balans tussen
werk en privé als positief te worden ervaren.

Deze resultaten zijn teruggekoppeld naar alle
medewerkers, zodat ieder woonzorgcentrum in
2017 verder op weg kan met zowel de sterkeals de aandachtspunten die bovendien werden
geïntegreerd in de beleidsplannen en projectfiches
op huisniveau.
Op het niveau van de VZW zijn projectfiches
gedefinieerd om zo een antwoord te kunnen bieden
op de geformuleerde aandachtspunten.
• Via de fiche “Communicatie VZW” willen we
de toekomstplannen beter laten landen bij alle
medewerkers.
• De projectfiche “Er wel ZIJNsbeleid” heeft tot
doel het ziekteverzuim in onze huizen te doen
dalen.
• “Intervisie voor leidinggevenden” wil de
samenwerking tussen de diensten en afdelingen
verbeteren.

Al kan de samenwerking tussen de verschillende
diensten en afdelingen volgens de meeste
medewerkers nog beter. Omgaan met conflicten
blijkt moeilijk te zijn en een bijkomend punt is dat
in dergelijke gevallen niet altijd de juiste personen
worden aangesproken. Het ziekteverzuim wordt als
storend ervaren en de toekomstplannen zijn niet
voor iedereen even duidelijk.

Wonen en zorg in dialoog: medewerkers
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Onthaal
nieuwe medewerkers
In 2016 werd op het gebied van HRM de focus geplaatst op het onthaal van nieuwe medewerkers. De
bestaande procedure werd geüpdatet en er werden nieuwe documenten ontwikkeld ter ondersteuning: een
verwelkomingsbrochure, een checklist en een vragenlijst om na 2 maanden het onthaal continu te kunnen
evalueren en optimaliseren. Tenslotte werd er ook een vormingspakket uitgewerkt voor een infomoment aan
nieuwe medewerkers, dat enerzijds bestaat uit een algemene PowerPointpresentatie maar anderzijds ook uit
een interactief deel met infostandjes waarbij “ontmoeting” en “ervaring” centraal staan.
Voor dit interactief deel werden richtlijnen geformuleerd die verder uitgewerkt en afgestemd kunnen worden
aan de hand van de individuele wensen van ieder woonzorgcentrum. De implementatie van deze nieuwe
procedure ging van start in het najaar van 2016.
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Dag van de VZW:
een pr8 van een n8
Op donderdag 20 oktober 2016 vierden de
medewerkers een sprankelend personeelsfeest
in de anders zo rustige gemeente Broechem. Een
bijkomende reden om te feesten was de opening
van WZC Kloosterhof, het 8ste woonzorgcentrum
van onze VZW en meteen ook het thema van de
avond.
Met het busje of eigen vervoer, iedereen stroomde
toe in “jaren 80-stijl”. Sommigen bekeken het
leven door een roze bril, anderen droegen oogverblindende fluopakjes, afropruiken of felgekleurde
trainingspakken. Ontzettend veel verscheidenheid,
nog zoveel meer plezier en een warm
samenhorigheidsgevoel tussen alle medewerkers!
De hapjes en drankjes vloeiden rijkelijk en de
Corsari’s gaven de aftrap. Ook Roel Vanderstukken
voelde tot in zijn kleinste teen dat de avond niet
meer stuk kon. Coco Junior scoorde met zijn covers
van Prince en U2 de ene hit na de andere, en danste
samen met ons de vroege uurtjes in.

Wonen en zorg in dialoog: medewerkers
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Organisatie
en beleid
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Reorganisatie van
beleidsstructuren
2016 was voor onze VZW een moeilijk jaar. We moesten onverwacht
afscheid nemen van Zr. Louisa Peeters. Zij was meer dan 30
jaar actief in de ouderenzorg: aanvankelijk als directeur van een
woonzorgcentrum, later als voorzitter van de VZW Rusthuizen Zusters
van Berlaar. Onder haar bekwame leiding groeide de VZW uit tot een
groep van 8 voorzieningen met een breed scala aan zorgvormen én
met aandacht voor kwaliteit en toegankelijke zorg.
Stellig overtuigd van de meerwaarde van samenwerking, streefde ze
ernaar verbindingen te leggen tussen woonzorgcentra.
Zr. Louisa bleef mens onder de mensen, met een bewogen hart voor de fragiliteit van het leven. Ze was
pleitbezorger om steeds te werken vanuit het ethisch goede. Ze zorgde dan ook voor de oprichting van
een ethisch comité binnen de groep van woonzorgcentra waar ze het belang van vroegtijdige zorgplanning
reeds vele jaren op de agenda plaatste. Zr. Louisa overleed op 16 april 2016.

In hetzelfde jaar hebben we nog een afscheid te verwerken gekregen,
al was dit wel van een andere orde. Na 38 jaar dienst namen we op 31
maart 2016, met pijn in het hart, maar vooral met veel dankbaarheid
voor alles wat hij voor ons betekende, afscheid van onze afgevaardigd
bestuurder, dhr. Clement Vandezande. Hij zal voortaan genieten van
een welverdiend pensioen.

Onder impuls van Zr. Louisa Peeters en van dhr. Clement Vandezande groeide de VZW Rusthuizen Zusters
van Berlaar uit tot de groep die we vandaag zijn. Dhr. Clement Vandezande was niet alleen zorgzaam voor
alle voorzieningen, maar ook voor de individuele mensen waarmee hij samenwerkte.
Hij was steeds beschikbaar voor iedereen die een klankbord nodig had en was door zijn discretie en integriteit
voor velen een vertrouwenspersoon. We zullen hem missen maar gunnen hem een heel mooie tijd om te
genieten samen met zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen!
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Voorzitter VZW

Afgevaardigd bestuurder

Campusdirecteur
WZC Sint-Margaretha

Hierdoor stond 2016 grotendeels
in het teken van de reorganisatie
van de beleidsstructuren. Door
het overlijden van Zr. Louisa
Peeters diende een nieuwe
voorzitter aangesteld te worden.
Dhr. Roger Luyten werd door de
raad van bestuuur benoemd als
voorzitter van de VZW vanaf 15
juni 2016.

Door de pensionering van dhr.
Clement Vandezande diende
er een nieuwe afgevaardigd
bestuurder aangesteld te worden.
Mevr. Tania Stalmans werd door
de raad van bestuur benoemd
als afgevaardigd bestuurder met
ingang van 15 juni 2016. Zij blijft
tevens financieel directeur van de
VZW.

Gezien de nieuwe functie van
mevr. Tania Stalmans werd dhr.
Dirk Doucet met ingang van 20
september 2016 aangesteld als
campusdirecteur voor WZC SintMargaretha.

Dhr. Roger Luyten is sinds mei
2015 bestuurder. Hij heeft een
jarenlange ervaring als algemeen
directeur van het Mariaziekenhuis
in Overpelt en was onder meer
jarenlang voorzitter van ACC/
Partezis. Hij is ook voorzitter van
WZC De Bekelaar te Lommel.

Mevr. Tania Stalmans was naast
adjunct-algemeen
directeur
en financieel directeur ook
campusdirecteur van het WZC
Sint-Margaretha.

Dirk Doucet kan rekenen op
een jarenlange ervaring in de
ouderenzorg, o.a. in de VZW
Emmaüs.

Organisatie en beleid
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Organogram VZW
Rusthuizen Zusters van Berlaar
Raad van bestuur en directiecomité v.l.n.r.
Laatste rij:
dhr. R. Luyten (voorzitter), dhr. M. Verdonck (*), dhr. S. De Schamphelaere (*), dhr. H. Ingelbrecht,
dhr. L. Van Den Bogerd, dhr. G. Wellens (*)
Middelste rij: dhr. J. Van Mierlo (*), dhr. R. De Clercq, dhr. P. Dombrecht, dhr. T. Janssens (ondervoorzitter)
mevr. I. Prims (•), dhr. D. Doucet (•), dhr. L.Hendrikx (•), dhr. J. Sels (•)
Voorste rij: dhr. F. Claessens (•), mevr. M.J. Kempen (secretaris), mevr. T. Stalmans (afgevaardigd bestuurder),
mevr. H. Hertsens, mevr. M. Oostens
Niet op foto: mevr. C. Van Criekingen (algemeen directeur en •), mevr. E. Holtzer (*), mevr. M. Vanderzeypen (•)
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Algemene vergadering
Leden raad van bestuur exclusief (*) aangevuld met :
Mevr. H. Tholen, dhr. D. Van Gansen, mevr. A. Van Loo, mevr. G. Crayebeckx, mevr. M. Vanden Broeck,
mevr. R. Van Gorp, dhr. R. Verreydt

ALGEMENE
VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR
Roger Luyten
AFGEVAARDIGD
BESTUURDER
Tania Stalmans
Bureau RVB
Benoemings-en
remunera�ecommissie
Financiële
commissie
Algemene
bouwcommissie
Ethische
commissies
RZL
Auditcomité

ALGEMEEN DIRECTEUR
DIRECTEUR
Christa Van Criekingen

FINANCIEEL DIRECTEUR
Tania Stalmans

Stafmed. Pastoraal
Chris Van Beersel

Stafmed. Woon en Zorg
Chris Van Beersel
Joke Coussement

CPBW

Stafmed. Financiën
Hilde Lambrechts

Stafmed. Bouw
Armand Verbeyst

Financieel Econ.Team
Hilde Lambrechts
Dries Adriaensen
Els Roelens

OR
Direc�ecomité

WZC Zonnewende
+ GAW Cederhof
+ DVC Zonnewende

WZC Sint-Michaël

Campusdirecteur
Christa Van Criekingen
Dagelijks verantwoordelijke
Frie Marcelo

Campusdirecteur
Fons Claessens

Centrale dienst
Management Assistant
Lindsy Swaans
Communica�everantwoordelijke
Katrien Van Tendeloo

WZC Heilige Familie
+ GAW Ten Gaerde

WZC Kloosterhof
+ GAW Solleveld

Campusdirecteur
Ilse Prims

WZC Heilig Hart
+SF Ten Velden
+ LDC De Geburen
Campusdirecteur
Jo Sels

Beleidsmedewerker IT
Geert Lambaerts

Preven�eadviseur
Kristel Bertens

Stafmed.Log.Dienst
Greet Van Loo

Centrale dienst
Boekhouding
Els Roelens
Carla Lambrechts
Guy Cannaerts
Evi Cumps
Stefan Sprengers

WZC Sint-Jozef
Kessel
+GAW Huize
Biddeloo
Campusdirecteur
Luc Hendrikx

WZC Sint-Margaretha
+ GAW De Parel I & II
+ DVC Het Convent
+ LDC De Sprankel
Campusdirecteur
Dirk Doucet
Dagelijks verantwoordelijke
Joke Timmermans

WZC Sint-Jozef
Wiekevorst
+ GAW Ter Wieke
+ LDC Het Pluspunt
Campusdirecteur
Myriam Vanderzeypen
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* Bestuurder maar geen lid van de algemene vergadering
• Campusdirecteur en lid van het directiecomité
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Beleidsplan 2016
Het beleidsplan wordt uitgewerkt aan de hand van projectfiches. Op elke vergadering van de raad van
bestuur wordt de stand van zaken van 2 projectfiches gerapporteerd.
In dit hoofdstuk geven we graag meer informatie over de belangrijkste projectfiches waaraan in 2016 op
VZW-niveau gewerkt werd.
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Uitbouw lokale dienstencentra
Omdat we sterk geloven in buurtzorg, willen we
graag in elk woonzorgcentrum minstens een
aangemeld LDC opstarten. Momenteel beschikken
we over 3 aangemelde LDC: in Wiekevorst, Nijlen en
Holsbeek. Vooral het sociaal restaurant is een groot
succes in alle huizen.

Uitwerking van het kwaliteitshandboek
in Sharepoint
Om het kwaliteitshandboek gebruiksvriendelijker
te maken, werden alle procedures ondergebracht
in een alfabetisch register op het intranet. Zo zijn
alle documenten ook meteen raadpleegbaar voor
iedereen vanop gelijk welke locatie.

In 2015 werden de eerste planningsgesprekken
gevoerd met alle medewerkers en werd het startsein
gegeven voor de feedbackcampagne. In 2016 willen
we verder gaan met evolutiegesprekken.
Er werd een sjabloon uitgewerkt waarmee de
evolutiegesprekken met de medewerkers gevoerd
kunnen worden. Hiermee willen we medewerkers
ondersteunen in hun groeiproces. We proberen
om hierbij ook de PREZO indicatoren m.b.t.
medewerkersbeleid te integreren.

Onthaal nieuwe medewerkers
Voor nieuwe medewerkers werd een nieuwe
onthaalprocedure en een aangepast vormingspakket
ontwikkeld (zie ook p. 32).

Evolutiegesprekken

Psychosociale risico-analyse

In het kader van het HR-beleid werd een cyclus
opgestart voor het voeren van opvolgingsgesprekken
met medewerkers.

In alle woonzorgcentra werd door IDEWE een
psychosociale risico-analyse uitgevoerd waarin
gepeild werd naar de medewerkerstevredenheid
(zie ook p. 31).

Organisatie en beleid
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Kerncijfers
2016
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Kerncijfers 2016
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Bewoners
De zorggraad van onze bewoners neemt jaarlijks toe,
80 % 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.

We zien de leeftijd van onze bewoners toenemen en
de verblijfsduur jaarlijks afnemen, vooral bij de zwaar
zorgbehoevende bewoners. Voor 2016 bedraagt de
gemiddelde verblijfsduur 2 jaar, 1 maand en 19 dagen
over alle zorgcategoriën heen. Per zorgcategorie is
de mediaanwaarde:

Op 1 september 2016 opende het WZC Kloosterhof
in Berlaar. De 67 woongelegenheden hebben
voorlopig alleen nog maar een ROB-erkenning.
Hierdoor is het aantal RVT-erkenningen in onze VZW
gedaald tot 54 %.
De gemiddelde leeftijd van onze bewoners is 85 jaar
en 7 maanden. 73 % van de bewoners zijn vrouwen,
27 % zijn mannen. De bewoners zijn vooral afkomstig
van de kerngemeenten waarin de woonzorgcentra
gevestigd zijn: Nijlen (15 %), Heist (14 %), Kapellen (8
%), Essen (9 %), Holsbeek (6 %).

O
A
B
C
CD
D

6 jaar, 2 maanden, 11 dagen
3 jaar, 9 maanden, 3 dagen
1 jaar, 4 maanden, 2 dagen
1 jaar, 2 maanden, 12 dagen
0 jaar, 11 maanden, 9 dagen
2 jaar, 2 maanden, 25 dagen

Grafische weergave van de zorggraden
D
2%

CD
36%

O
8%

A
12%

O
A
B
C

C
14%
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B
28%

CD
D

Herkomst bewoners per WZC (31/12/2016)

Heilig Hart - Nijlen
2%2%
2%
2%

10%

66%

Heilige Familie - Heist-op-den-Berg
Nijlen
Lier
Berlaar

7%

Bouwel

6%

4%

3%

4%

Heist o/d Berg

48%

Leuven
Putte

9%

Berlaar

Herentals

9%

Aarschot

Herenthout
Ranst

Hulshout
Lier

10%

Andere

Andere
16%

Kloosterhof - Berlaar
13%
4%
4%

2%

3%

50%

Sint-Jozef - Kessel
Berlaar

4%

Nijlen

8%

46%

Nijlen

7%

Heist o/d Berg
Lier

5%

9%

Lier

9%

Berlaar

Putte

Antwerpen

Stevoort

Emblem

Aarschot

Andere

Lint
Andere

10%

26%

Sint-Jozef - Wiekevorst
42%

23%

Sint-Margaretha - Holsbeek
Heist o/d Berg
Herentals
Olen

13%
2%

35%

Holsbeek

7%

Leuven

4%

Berlaar

Rotselaar

5%

Herenthout

Lubbeek

Geel
Putte

5%

Andere

4%
5%

12%

Aarschot
Andere

15%
28%
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Herkomst bewoners per WZC (31/12/2016)
Zonnewende - Kapellen

Sint-Michaël - Essen
12%

2% 1% 1% 1%

5%

83%

4%

51%

7%

Essen

8%

Kalmthout

Ekeren
Kalmthout/Essen

Brasschaat

Brasschaat Schoten

Ranst

12%

Andere

Nieuwpoort
13%

VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

3%

2% 2%

1% 1% 1% 1%
2% 1% 1% 1%
15%

3%
14%

4%
5%
6%

10%
8%
8%
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Antwerpen
Stabroek regio

Kapellen

2%

Kapellen

9%

Nijlen

Holsbeek

Aarschot

Heist o/d Berg

A’pen regio

Herenthout

Andere

Herentals

Brasschaat

Essen

Kalmthout

Olen

Berlaar

Putte

Geel

Kapellen

Stabroek regio

Lubbeek

Lier

Rotselaar

Leuven

Ekeren
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Zorgaanbod 2016
We geloven sterk in assistentiewoningen voor bewoners met een lagere zorggraad.
Op 1 februari 2016 openden we 21 bijkomende assistentiewoningen (De Parel II) in WZC Sint-Margaretha.
Op 1 september 2016 openden we ons 8ste woonzorgcentrum in Berlaar: WZC Kloosterhof biedt opvang
aan 67 bewoners. GAW Solleveld telt 24 assistentiewoningen.
We zijn ervan overtuigd dat we als woonzorgcentra ook onze rol in de buurt moeten opnemen. Het middel bij
uitstek om die buurtgerichte zorg gestalte te geven, is het lokaal dienstencentrum. In Holsbeek openden we
het lokaal dienstencentrum De Sprankel. In Nijlen werd in samenwerking met de gemeente en de provincie
het lokaal dienstencentrum De Geburen opgestart. In 2015 startte in Wiekevorst LDC Het Pluspunt op,
waardoor we 3 aangemelde lokale dienstencentra in ons aanbod hebben.
Eind 2016 heeft de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar 1.081 opvangplaatsen voor ouderen.

Instelling

WZC Heilige Familie
- GAW Ten Gaerde
WZC Zonnewende
- GAW Cederhof
WZC Sint-Jozef
- GAW Ter Wieke
WZC Heilig Hart
- SF Ten Velden
WZC Sint-Margaretha
- GAW De Parel
WZC Sint-Jozef Kessel
- GAW Huize Biddeloo
WZC Sint-Michaël Essen
WZC Kloosterhof
- GAW Solleveld
Totaal vzw Rusthuizen
Zusters van Berlaar

Aantal
RVTKort- NachtDag- Ass.
Totaal
woon- erkenningen verblijf opvang opvang woningen
gelegenheden
91
35
7
1
11
110
131

73

7

146

106

112

15

55

208

5

31

182

71

3

21

136

98

63

3

37

148

92

56

3

16

111

95

57

67

0

832

461

10

95

28

1

25

24

91

195

1.081
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Financieel
Samenstelling van de opbrengsten
De omzet bestaat voornamelijk uit opbrengsten m.b.t. de dagprijs voor de woonzorgcentra en de
assistentiewoningen (44 %) en de tussenkomst die we vanuit het RIZIV (37 %) ontvangen voor de bewoners
in de woonzorgcentra. Door de uitbreiding met GAW De Parel II, WZC Kloosterhof en GAW Solleveld, steeg
de omzet met 5 %. In 2016 kenden we ook een zeer hoge bezetting in onze huizen.
De personeelssubsidies en de interestsubsidies vertegenwoordigen 16,43 % van de bedrijfsopbrengsten.

Samenstelling van de opbrengsten
0,18% 0,32%
1,67%

16,43%

44,07%

0,00%

37,33%
Opbrengsten dagprijs

Andere werkingsopbrengsten

Opbrengsten RIZIV

Financiële opbrengsten

Geproduceerde vaste activa

Uitzonderlijke opbrengsten

Subsidies
Dagprijs flat (21/12/2016)

Dagprijs eenpersoonskamer (21/12/2016)

Dagprijs flat (31/12/2016)

Dagprijs eenpersoonskamer (31/12/2016)70,00

50,00

60,00
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Kloosterhof

St.Michaël

St. Jozef (K)

St. Margaretha

H. Hart

0,00

St. Jozef (W)

10,00

Zonnewende

20,00

H. Familie

Kloosterhof

St.Michaël

30,00
St. Jozef (K)

St. Margaretha

H. Hart

40,00

St. Jozef (W)

0,00

50,00

Zonnewende

Ten Velden

Solleveld

H. Biddeloo

De Parel II

De Parel I

Ter Wieke

Cederhof II

Cederhof III

0,00

Cederhof I

10,00

Ten Gaerde

30,00

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

H. Familie

40,00

20,00

RIZIV-forfait
(21/12/2016)
RIZIV-forfait
(31/12/2016)

Samenstelling van de kosten
De kosten stegen met 4 % ten opzichte van 2015.
Eind 2016 stelt de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar 843 medewerkers tewerk of 539,31 fte.
71,94 % van de kosten zijn dan ook personeelskosten.
De gemiddelde loonkost in 2016 bedroeg 57.883 euro per voltijds equivalent of 36,56 euro per uur.

Samenstelling van de kosten
0,34% 1,30% 0,09%
7,43%

8,02%

10,88%

71,94%

Goederen

Andere werkingskosten

Diensten

Financiële kosten

Bezoldigingen

Uitzonderlijke kosten

Afschrijvingen en
voorzieningen

Kerncijfers personeelskader
Aantal fte 2016
Aantal koppen 2016

Totaal
539,31
843,00

Geslacht
Aantal mannen
Aantal vrouwen

91,00
752,00

Gemiddelde leeftijd
Baremieke ancienniteit 2016
Arbeider / bediende (%)
Arbeider
Bediende
Ziekteverzuim in uren
Uren gewaarborgd loon
% gewaarborgd loon

43,32
15,20

23,05 %
76,95 %

32.954,19
3,10 %
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Balansstructuur
Onderstaande grafiek geeft het procentueel aandeel van elke balansrubriek weer t.o.v. het balanstotaal.
De vaste activa vertegenwoordigen 55 % van het balanstotaal. Het eigen vermogen bedraagt 57,5 % van het
balanstotaal.
De reserves in het bouwfonds werden met 1 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 3 maanden. De
bouw van GAW De Parel II en WZC Kloosterhof gebeurde deels met eigen middelen en deels met externe
financiering, waardoor het aandeel van het vreemd vermogen 31,7% bedraagt van het balanstotaal.

Balansstructuur

Balansstructuur 2015

Balansstructuur 2016

Vaste
activa

Eigen
vermogen

Vaste
activa

Eigen
vermogen

51,32 %

60,69 %

55,38 %

57,51 %

Vlottende
activa

Voorzieningen
11,65 %
Vreemd
vermogen
27,66 %

Vlottende
activa

Voorzieningen
10,77 %

48,68 %

44,62 %

Vreemd
vermogen
31,72 %

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

Enkele ratio’s
In het kader van goed bestuurlijk beleid definieerde de raad van bestuur een aantal financiële parameters op
VZW-niveau. Deze worden vertaald naar de individuele woonzorgcentra, rekening houdend met de eigenheid
van ieder huis (zorgzwaarte, RVT-dekkingsgraad, ouderdom infrastructuur, financiële lasten, subsidies …).
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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 %
Resultatenrekening
I. Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten
en subsidies
Andere opbrengsten
II. Bedrijfskosten
Voorraden en leveringen
Diensten en diverse leveringen
Bezoldigingen en sociale lasten
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Andere bedrijfskosten
III. Bedrijfsresultaat
IV. + V. Financiële resultaten
VI. Resultaat uit de gewone
bedrijfsvoering
VII. + VIII. Uitzonderlijke resultaten
IX. Resultaat van het boekjaar

2016
2015
100,00 % 100,00 %
81,81 %
80,63 %
16,51 %
17,66 %
1,68 %
-94,36 %
-7,68 %
-10,41 %
-68,84 %
-6,49 %

1,72 %
-94,51 %
-7,34 %
-10,36 %
-69,70 %
-6,14 %

-0,62 %
-0,32 %
5,64 %
-1,07 %
4,57 %

-0,59 %
-0,37 %
5,49 %
-0,95 %
4,54 %

0,24 %
4,81 %

0,22 %
4,76 %

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 2016 werden de vooropgestelde objectieven ruim
behaald zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit (financiële autonomie)
Rentabiliteit

2016 2015
5,07 5,56
0,58 0,61
4,81 4,76

Investeringsbeleid
Het materieel vast actief neemt toe met 20 % door de bouw van GAW De Parel II, WZC Kloosterhof en
de start van de vernieuwbouwwerken voor GAW Cederhof I. In WZC Heilige Familie werden gronden
aangekocht voor de verdere uitbouw van het woonzorgcentrum. Daarnaast werd er vooral geïnvesteerd in
brandveiligheidswerken en de overschakeling naar digitale tv. Jaarlijks terugkerende vervangingsinvesteringen
zijn investeringen in hoog-laagbedden, keukenapparatuur en opfrissingswerken aan de gebouwen.
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wzc
Heilige Familie

wzc
Heilig Hart

wzc
Kloosterhof

wzc
Sint-Jozef

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

wzc
Sint-Jozef

wzc
Sint-Margaretha

wzc
Sint-Michaël

wzc
Zonnewende

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
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